
1

w
w

w
.hkprivat.dk

hk

for ansatte i private 
virksomheder

05I2011

privat
bladet

Susanne Bösches karriereskift

Fra dukkeFører 
til sekretær

tema om ambitioner

hk/privat og 
tekniSk landSforBund

alle 
skal have 
overenskomst

pSykiSk arBejdSmiljø

Din chef må 
gerne kalde dig 
dum og doven

mindfulneSS
giv slip på 
StreSSen



H
K

 p
r

Iv
at

b
la

d
et

  m
a

j 
 2

01
1

2

Udgiver
hk/Privatbladet udgives af 
hk/Privat v. sektorformand 
karin Retvig i 
samarbejde med hk/Danmark
Weidekampsgade 8 
0900 københavn C 
telefon: 70 11 45 45
telefax: 33 30 44 99
www.hkprivat.dk
e-mail: 
redaktionen-privat@ hk.dk

Ansvarshavende redaktør
aage lundgaard (DJ) 
telefon: 33 30 47 24, 
e-mail: 44alu@hk.dk

Redaktionssekretær
Dorthe Nerving (DJ)
telefon: 33 30 47 35, 
e-mail: 44dot@hk.dk

Journalister
annemette schou 
Refsgaard (DJ) 
telefon: 33 30 44 75, 
e-mail: 44ams@hk.dk

Jesper Pedersen (DJ) 
telefon: 33 30 47 40, 
e-mail: 44jp@hk.dk

Morten Munkholm (DJ)
telefon: 33 30 44 85, 
e-mail: 44mom@hk.dk

Rudi skov Damkjær (DJ) 
telefon: 33 30 41 03, 
e-mail: 44rd@hk.dk

Administration 
anitta Winther Mikkelsen
telefon: 33 30 47 23, 
e-mail: 44awm@hk.dk

susanne Thomsen 
telefon: 33 30 44 22, 
e-mail: 44sth@hk.dk

HK/Danmarks redaktion
kirsten Marie Juel Jensen (DJ)
telefon: 33 30 49 59, 
e-mail: 44kjj@hk.dk

Niels Møller Madsen (DJ)
telefon: 33 30 48 64, 
e-mail: 44nmm@hk.dk

Grafisk tilrettelægning
Pernille kleinert
telefon: 33 30 44 76, 
e-mail: kleinep@gmail.com

Forsidefoto
Ulrik Tofte

Repro og Tryk
sP3 og Colorprint

Oplag
106.000

Næste nummer udkommer 
24. juni 2011. stof til 
dette nummer skal være 
redak tionen i hænde senest 
1. juni 2011. 
Redaktionen påtager sig 
intet ansvar for stof, der 
indsendes uopfordret. 
husk at give din lokale 
hk-afdeling besked om 
adresseændring, hvis du flytter 
eller skifter arbejdsplads.

     

læS nyt fra  

Se midterSiderne

 

 4 + 6-7 NyheDeR

 5 leDeR

 5  NU Dages DeT

 7 voxPoP

 14  DebaT 

 25  kRyDsoRD + sUDokU

 32  NyT & NyTTigT

 40  bRevkasse

 46  heR fiNDeR DU hk

 47  kiMs klUMMe

I hvert nummer

fo
To

 h
U

N
g

 TieN
-vUhk/Privat og Teknisk landsforbund har 

holdt fælles træf for tillidsrepræsentanterne. 
budskabet var klart: funktionærerne i de 
to forbund skal have større indflydelse på 
overenskomst-forhandlingerne i 2012.
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12  arbejdskraft gemt i sygefravær

Danskernes sygefravær koster 37 milliarder kroner om 
året - det samme som to efterlønsordninger. sygefraværet 
kan mindskes betydeligt, hvis arbejdsgiverne tog lovgiv-
ningen alvorligt.

16  et spændende job er vigtigere 
  end løn og ledertitler

et spændende og udviklende job er vigtigere end penge 
og prestige. Det mener hk/Privats medlemmer, når man 
spørger om deres ambitioner.  

26  Din chef må gerne kalde dig 
  dum og doven

siden 1999 har hk ført og tabt 185 sager for medlemmer-
ne om mobning eller for stort arbejdspres. gang på gang 
slipper arbejdsgivere af sted med at mobbe eller overbe-
laste deres ansatte, fordi loven gør det muligt. hk’s for-
mand kræver lovændringer. 

30  Tag med til konference
De 7 branchesektioner i hk/Privat har den store 
fornøjelse af at invitere dig på PUb - konference om 
Politik, Uddannelse og beskæftigelse. konferencen foregår 
fredag 30. september til lørdag 1. oktober på Radisson 
blU scandinavia hotel i københavn, og det er gratis at 
deltage.

36  giv slip på stressen
Mindfulness er blevet populært og ikke uden grund, siger 
forsker. for mindfulness, der handler om at holde fast i 
nuet, har videnskabeligt dokumenteret effekt på stress og 
kan være et godt redskab til at håndtere en hårdtpumpet 
arbejdsdag.

Tilbud til dig 
under 30

Tag gratis 
med på 

action-weekend
se side 15

2  døgn med drøn på

Mænd løber stærkere 
end kvinder mod lederposter
Dobbelt så mange mænd som kvinder er ledere og 
har lyst til at være ledere. Det viser en ny hk-under-
søgelse. forskere forklarer, at mange kvinder faktisk 
har lyst til at være ledere, men de er ikke bevidste om 
det, medmindre de bliver opfordret til det.  

badesandaler bandlyst
hvert 3. medlem har regler for påklædning på deres ar-
bejdsplads, særligt om forbud mod for strandagtigt som-
mertøj. Det er især mændene, der ikke må troppe op i 
shorts og badesandaler. 
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Ledige slipper for pligt 
til at søge to job om ugen
For fremtiden skal ledige ikke søge to job om ugen, men 
derimod kun søge de relevante stillinger, som der måtte være. 

Dermed er en af de mest kritiserede regler for ledige afskaffet. 
initiativet er et blandt 44 initiativer i en ny bred politisk aftale, der 
skal rydde op i bureaukratiet omkring de ledige. bag aftalen står 
regeringspartierne, socialdemokraterne, Dansk folkeparti, Radi-
kale venstre, liberal alliance og kristendemokraterne. 

aftalen betyder også, at syge ledige ikke længere skal melde 
sig syge hos både jobcentret og a-kassen, men kan nøjes med at 
ringe til a-kassen. og den ledige vil derudover få sine sygedag-
penge de første to uger udbetalt fra a-kassen. sidst men ikke 
mindst er der skruet ned for kravene til jobsøgning og samtaler 
for folk, som har fået arbejde eller skal på barsel. 

hk afdækkede sidste år en lang række af problemerne i be-
skæftigelsessystemet i undersøgelsen ”stemmer fra jobkøen”. hk 
er derfor godt tilfreds med, at der omsider bliver gjort noget ved 
det omfattende bureaukrati i beskæftigelsessystemet. 

hk danmarks almennyttige fond
Fonden yder økonomisk støtte til alment velgø-
rende formål efter bestyrelsens skøn.

ved uddelinger fra fonden tages i et vist omfang 
hensyn til formålet i axel gundels Mindelegat om 
at yde støtte til vanskeligt stillede børn, fortrinsvis 
børn, hvis far eller mor er eller har været medlem 
af hk Danmark.

støtten kan gives til enkeltpersoner eller til in-
stitutioner eller til aktiviteter med alment velgøren-
de formål.
Der findes ikke et særligt ansøgningsskema til le-
gatet.
Ansøgning om at få del i legatmidler skal sen
des til:
hk/Danmark
att.: Økonomiafdelingen
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 københavn C.
legatet uddeles en gang om året, og ansøgningsfri-
sten udløber den 20. juni.

hk danmarks uddannelsesfond
Fonden yder økonomisk støtte til handels- og kontorfunktionærers 
videreuddannelse i Danmark og udlandet.

fonden kan tillige yde støtte til omkostninger i forbindelse med 
handel- og kontorfunktionærers uddannelsesophold i udlandet.
fonden kan yde støtte til aktiviteter med uddannelsesformål for 
handels- og kontorfunktionærer.
ved handels- og kontorfunktionærer forstås alle nuværende eller 
fremtidige faggrupper, der er berettiget til medlemskab af hk/Danmark.
individuelle legatmodtagere skal på tildelingstidspunktet være fyldt 18 år og 
ikke være over 35 år.

individuelle legatmodtagere skal på tildelingstidspunktet have været 
medlem af hk/Danmark i 3 år. bestyrelsen kan dispensere fra dette, såfremt 
ansøgeren har været medlem af hk/Danmark siden starten af sit uddannel-
sesforløb, eller ansøgeren er overført til hk/Danmark fra anden faglig orga-
nisation, og den samlede medlemstid er over 3 år.
Der findes ikke et særligt ansøgningsskema til legatet.
Ansøgning samt dokumentation for videre uddannelse sendes til:
hk/Danmark
att.: Økonomiafdelingen
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 københavn C.
legatet uddeles en gang om året og ansøgningsfristen udløber den 20. juni.

Se dyr med bonus 
via Forbrugsforeningen
er du medlem af Forbrugsforeningen - 
det kan alle hk-medlemmer blive - kan du 
nu også få rabat i knuthenborg safaripark 
og Zoo københavn. Du får  15procent bonus 
ved køb af både entrébilletter og årskort, og 
for Zoo københavns vedkommende gælder 
aftalen også for betaling via zoo.dk. 
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træffet for tillidsrepræsentanter fra Teknisk Lands-
forbund (TL) og HK/Privat under Industriens Funktio-
næroverenskomst blev en kæmpesucces.

Jeg var spændt forud for træffet, men glædede mig 
også meget til det - ikke mindst da jeg så, at tilmeldin-
gerne strømmede ind, så vi blev i alt 170 i Odense Con-
gress Center.

Og forventningens glæde blev til fulde indfriet, for 
mage til engageret, konstruktiv og livlig forsamling skal 
man lede længe efter. Det var en stor oplevelse.

Baggrunden for træffet, som er det første, vi har 
holdt sammen med Teknisk Landsforbund, er en fælles 
erkendelse fra de to forbund om, at vi har mange inte-
resser til fælles. Især er vi omfattet af den samme over-
enskomst, der som bekendt er den absolut toneangi-
vende i Danmark - den, der lægger linjen for alle andre 
af vores overenskomster.

Vi er medlemmer af den samme forhandlingsorga-
nisation - CO-industri - og vi repræsenterer i både HK/
Privat og i TL den stærkt voksende funktionærgruppe, 
mens CO-industri er præget af det traditionelle time-
lønsområde i industrien.

Derfor var der knald på diskussionerne i Odense, for 

vi skal ganske markant have forbedret nogle af vores re-
sultater.

Du kan læse mange flere detaljer om træffet på si-
derne 8-11, men jeg hæftede mig især ved tre meget 
stærke udmeldinger fra vores TR’ere:

HK/Privat og TL skal have en betydeligt mere central 
placering i forhandlingerne, så vi kan få en indflydelse, 
der svarer til områdets stigende betydning på arbejds-
pladserne - og som kan sikre de særlige vilkår, der gæl-
der for funktionærgrupperne. 

Funktionærer skal være dækket af en overenskomst, 
og vi kan ikke acceptere, at arbejdsgiverne skriver vo-
res medlemmer ud af overenskomsten, blandt andet 
med begrundelse i fine titler eller en bestemt uddannel-
se. HK/Privats 50 %-regel skal fjernes, da den hindrer 
mange i at blive overenskomstdækket.

Indsatsen på arbejdspladserne for at forbedre løn- og 
arbejdsvilkår skal forstærkes, samarbejdet mellem fag-
grupper skal intensiveres, og tillidsrepræsentanterne 
skal have en central rolle i denne udvikling.

Det var en rigtig positiv oplevelse med stor saglighed 
og mange spændende kolleger.

ok-træF blev en kæmpesucces

’
nu dages det

Funktionærer skal være dækket 
af en overenskomst, og vi kan 
ikke acceptere, at arbejdsgiverne 
skriver vores medlemmer ud af 
overenskomsten 
Karin Retvig
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Unge medarbejdere går mest op i 
løn og karriere. De ældre vil til gengæld 
have faglig udvikling og balance mel-
lem arbejdsliv og privatliv. Det viser 
en ny undersøgelse fra hk/Privat, der 
sætter fokus på medlemmernes am-
bitioner. 

- Der er en helt klar tendens til, at 

unge i dag er meget fokuserede på 
at avancere på arbejdspladsen. både 
karrieremæssigt, men det skal også 
udmønte sig i en høj løn, siger ledel-
seskonsulent i hk/Privat Christoffer 
Marckmann. 

i undersøgelsen fra hk/Privat har 
man spurgt medlemmerne om deres 
vigtigste ambitioner for deres arbejds-
liv. blandt de yngste i gruppen 18-34 år 
svarer 22 procent, at de har en ambiti-
on om at blive leder eller mellemleder. 
Det svarer seks procent i gruppen 35-
54 år og kun to procent i aldersgrup-
pen over 55 år. samtidig siger 71 pro-
cent af de unge, at de har en ambition 
om at få mere i løn. Det svarer 54 pro-
cent af de 35-54-årige og kun 36 pro-
cent af medlemmerne over 55 år. 

- De unge kommer ud på arbejds-
markedet med et ønske om at præste-
re fra starten. hvor de lidt ældre ge-
nerationer måske har en ambition om 
at være gode til deres job, vil de unge 
være stjerner og vise deres dygtighed. 

Derfor er det vigtigt, at virksomhederne 
tilpasser deres ledelsesstil også til de 
unge. Der skal være plads til at udfolde 
sine ambitioner, og virksomheden skal 
også anerkende de unges indsats, si-
ger Christoffer Marckmann. 

for de ældre medarbejdere er top-
scoreren af ambitioner at få balance 
imellem arbejdsliv og fritid. Det svarer 
57 procent af medlemmerne over 55 år 
og 63 procent i gruppen 35-54 år. .

- Når vi spørger om medlemmer-
nes ambitioner, så er der en så stor del, 
der svarer, at de vil have balance imel-
lem arbejdsliv og fritid. Det tyder på, 
at mange oplever problemer med at få 
tingene til at hænge sammen, selv om 
de er kommet op i årene og ikke har 
helt små børn mere, siger Christoffer 
Marckmann. 

Undersøgelsen er udført af epinion 
blandt godt 1.000 repræsentativt ud-
valgte medlemmer af hk/Privat. 
læs temaet side 16-23

Unge vil være chefer og have mere i løn

Fra 2012 bliver det hk og 3F og ikke Lo, der 
vil sørge for, at Jobpatruljen drager ud i sommer-
landet for at tjekke unge fritidsjobberes løn- og ar-
bejdsvilkår. 

- Jobpatruljen har udført en vigtig opgave gen-
nem mange år, og kan lo ikke længere påtage sig 
opgaven, så gør vi det gerne, siger formand for hk 
kim simonsen. 

hk er i forvejen stærkt involveret i arbejdet med 
Jobpatruljen, og kim simonsen finder det helt natur-
ligt, at forbundet medvirker til at føre arbejdet videre. 

- Men når patruljen næste år overdrages til hk og 
3f, så håber vi da, at også andre fagforbund vil være 
med, siger han. 

vigtigheden af Jobpatruljens arbejde kan læses 

ud af resultaterne, 
mener kim si-
monsen. blandt 
andet viser det 
sig, at mere end 
halvdelen af de 
unge, der mød-
te patruljen, ikke 
får løn, når de er 
syge, næsten hver 
fjerde får ikke de 
løntillæg, de er beretti-
get til, og knap 16 procent 
har slet ikke nogen ansættel-
seskontrakt. 

hk og 3f overtager 
JobpatrulJen foTo PolfoTo
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Inge Price, 
kommunikations
medarbejder hos 
ADHDforeningen
- Der er ikke nogen tøjpoli-
tik her hos os,  men jeg er 
jo heller ikke et sted, hvor 
man skal møde kunder eller medlemmer 
til dagligt. Jeg synes, det er rigtig rart, at 
jeg bare kan komme på arbejde i cowboy-
bukser og T-shirt og ikke skal tænke så 
meget over, hvad jeg tager på. Men hvis 
jeg omvendt stod i en butik og skulle have 
uniform på, så ville jeg da godt kunne for-
stå det. 

Jens Henrik Larsen,
lagerassistent hos Meneta
- vi har kun en decideret 
beklædningspolitik for pro-
duktionsområdet. Det er 
som sådan fint nok, så læn-
ge arbejdsgiveren betaler 
tøjet. hvis ikke de gør det, så synes jeg, det 
bør stå den enkelte frit for, hvad man tager 
på. Men det skal selvfølgelig være sikker-
hedsmæssigt forsvarligt.

Tina Skotte, 
HRkoordinator hos Alka 
Forsikring
- hos os har vi en generel 
vejledning til, hvordan vi bør 
gå klædt. Jeg synes, man 
skal være præsentabel, når 
man møder kunderne. så går det ikke, at 
man møder op i badetøfler eller har bar 
mave.

i en undersøgelse fra hk/Privat sva-
rer 32 procent af medlemmerne, at der er 
regler for påklædning på deres arbejds-
plads. især drejer det sig om forbud imod 
sommertøj - men der er forskel på mand-
lige og kvindelige ansatte. 25 procent af 
de mandlige medlemmer har ikke lov til at 
tage shorts eller sandaler på i varmt vejr, 
mens forbuddet kun gælder for 13 pro-
cent af kvinderne. 

- som udgangspunkt er der ikke no-
get galt i at have regler for påklædningen. 
Det kan være fornuftigt at have nogle krav 
til medarbejdernes fremtoning - for ek-
sempel i forbindelse med kundekontakt 
og lignende. Men det er vigtigt, at der er 
gennemskuelighed og logik i reglerne ba-
seret på fornuft. Det skal være tydeligt for 
medarbejderne, hvad der er acceptabelt, 

og hvad der ikke er, siger miljøkonsulent i 
hk/Privat svend-erik hermansen. 

Undersøgelsen viser nemlig samtidig, 
at kun 11 procent har nedskrevne regler; i 
resten af tilfældene er der tale om uskrev-
ne regler. 

- husk, at uudtalte forventninger, der 
i øvrigt kan være ulogiske eller mangle 
sammenhæng, kan skabe surhed og irri-
tation. Det er god ledelse, at tingene står 
klart for alle - og så er det i øvrigt fornuf-
tigt at tackle også påklædningen profes-
sionelt, hvis man mener, det har en betyd-
ning over for kunderne, siger svend-erik 
hermansen. 

Undersøgelsen er gennemført af analy-
sefirmaet epinion blandt 1.139 repræsen-
tativt udvalgte medlemmer af hk/Privat. 

Sommertøj forbudT

Hk vinder principiel 
sag om Fyring pr. mail
Selv om din arbejdsgiver har trykket på send-
knappen med en fyring til dig pr. mail inden den 
første, betyder det ikke, at den er sendt i tide. for 
hvis i ikke normalt kontakter hinanden på mail, kan 
arbejdsgiveren ikke forvente, at du tjekker din mail 
dagligt. 

Det har byretten slået fast i en sag, som hk har 
kørt for et medlem, der nu har fået en ekstra må-
neds løn svarende til 24.000 kroner i erstatning. 

kontakt os, hvis du ikke får 
juni-udgaven af dit fagblad
når hk/Privatbladet udkommer næste gang, bliver bladet i nogle 
områder af landet omdelt af Post Danmark, andre steder af bladkompag-
niet. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du ikke har modtaget hk/
Privatbladet senest mandag den 27. juni om eftermiddagen. vi vil også 
gerne vide det, hvis du modtager et forkert blad, eller bladet bliver leveret 
et forkert sted. kontakt venligst bladsekretær anitta Winther Mikkelsen, 
der træffes på 33 30 47 23 eller på 44awm@hk.dk

!
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alle skal have  overenskomst
hk/Privat og Teknisk landsforbund (Tl) holdt for første gang fælles træf 
for tillidsrepræsentanterne. og budskabet var klart: funktionærerne i de 
to forbund skal have større indflydelse på overenskomstforhandlingerne i 
2012 - og alle funktionærer skal have ret til goderne fra overenskomsten

- hvis ikke hk og tL bliver bakket op i den her sag, 
så har vi ikke nogen dansk model om ganske få år. 
Det er vi simpelthen nødt til at få dem til at forstå.

Karin Retvig, HK/Privats formand, får hurtigt talt 
sig varm fra scenen i Odense Congress Center.

Sagen, hun taler om, er en fælles pine for de to 
forbund af funktionærer: medlemmer - rigtig mange 
medlemmer - som bliver nægtet overenskomstens go-
der af arbejdsgiverne.

Så det er først og fremmest arbejdsgiverne, som 
skal forstå alvoren i formandens ord. Men det er også 
de øvrige forbund i LO-familien, og ikke mindst kar-
tellet CO-industri, som forhandler den afgørende in-
dustrioverenskomst for både HK/Privat og TL.

De kunne alle sammen få et klart signal om funk-
tionær-solidaritet, da HK/Privat og TL for første gang 
nogensinde havde slået sig sammen om et TR-træf en 
af de første dage af maj. Et livligt træf, hvor i alt 170 

repræsentanter fra de to forbund sad klar til at disku-
tere fælles udfordringer frem imod overenskomstfor-
handlingerne i 2012.

ingen overenskomst til jer. For pinen er altså i det 
store hele den samme. 

For HK/Privats vedkommende hindrer 50 %-reg-
len op imod 100.000 i HK-job i at blive del af en over-
enskomst. Reglen, som ingen andre end HK er ramt 
af, betyder, at hvis ikke mindst 50 procent af de ansat-
te på HK-området er medlem af HK, så gælder over-
enskomsten ikke. 

- Ja, det er rigtigt, at vi selv har skrevet under på reg-
len. Men det var altså i samme år, som jeg blev født. 
Det er mange år siden. Jeg går på pension i år, og det er 
på høje tid, at 50 %-reglen gør det samme, lyder det fra 
Karin Retvig med henvisning til året 1948.

For begge forbund gælder ydermere, at nogle ar- ›

170 fagligt aktive fra 
HK/Privat og Teknisk 
landsforbund var mødt 
op det til fælles træf 
for tillidsrepræsentan-
ter. Øverst til venstre 
ses formændene 
Gita Grüning (Teknisk 
landsforbund) og Karin 
Retvig (HK/Privat).

›
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bejdsgivere gør sig enorme anstrengelser 
for at så få medarbejdere som overhovedet 
muligt skal få glæde af de tilkæmpede go-
der i overenskomsterne.

- Det er så bekymrende og så frustre-
rende at se, hvor meget tid og kreativitet 
arbejdsgiverne bruger på at få skrevet vo-
res medlemmer ud af overenskomsterne, 
siger Gita Grüning, formand for TL, da 
hun indtager scenen i Odense. 

- Lige præcis den variant af uddannelsen, 
eller lige præcis den arbejdsfunktion, ser vi 
altså ikke i overenskomsten, lyder det. Eller 
også får medarbejderen en ny smart titel 
og opdager først bagefter, at det betyder, 
at hun er skrevet ud af funktionærover-
enskomsten, selv om arbejdsopgaverne er 
præcis de samme.

Den danske model bløder. At det ikke 
kun er HK/Privat og TL, der bør bekymre 
sig om pinen, har en veloplagt Flemming 
Ibsen, en af landets førende arbejdsmar-
kedsforskere, kort forinden understreget. 

Det gør han med en nyhed hentet helt 
tilbage i 1970’erne. Allerede dengang over-
halede funktionærerne de timelønnede i 
antal. Og i dag består to tredjedele af det 
danske arbejdsmarked af funktionærer.

- Pudsigt nok, for når der forhandles 
overenskomster, så er det altså de timeløn-
nede, der fører ordet. Men det er udtryk 
for, at man sidder fast i forrige århundre-
des industrisamfund, mener professoren 
fra Aalborg Universitet. 

Det har alvorlige konsekvenser - og det 
kan blive meget værre. Når funktionærer-
ne er absolut flest, og det er dem, der ikke 
har ret til overenskomster, så udvander 
den højt besungne danske model sig selv. 
Og en død dansk model er lig politisk in-
vasion på arbejdsmarkedet i form af lov-
givning, forudser Flemming Ibsen.

- Har arbejdsgiverne lyst til det? Ja, det 
må de jo spørge sig selv om, siger profes-
soren. 

- Men det er også en kæmpe udfordring 
for jer. HK og TL kan i fællesskab arbejde 

for, at LO og CO-industri støtter HK/Pri-
vats krav om at få fjernet 50 %-reglen. Det 
er en vanskelig øvelse, det ved jeg godt. 
Men det er vigtigt, at I arbejder aktivt for 
et samarbejde om at øge overenskomst-
dækningen med de øvrige forbund. Alene 
det at se jer samlet her i dag er et stærkt 
signal.

Der skal plantes solidaritet. Hvad skal 
der gøres ved det? Bud på et svar blev dis-
kuteret livligt blandt tillidsrepræsentanter 
på tværs af de to forbund om eftermidda-
gen. Og salen rundt var der bred enighed 
om i hvert fald én ting: Det er ved de nært 
forestående overenskomstforhandlinger i 
foråret 2012, at tingene skal ændres. 

Forbitrelsen over, at det er timelønne-
de - repræsentanter fra Metal og 3F - der 
i regi af CO-industri sidder og forhandler 
funktionærernes vilkår, var til at få øje på. 
Det giver igen og igen en ringere funktio-
næroverenskomst sammenlignet med de 
timelønnedes. 

Det bliver det nye formandskab i HK/Privat, som vælges på kongressen i november i år, der kommer til at gennemfører ved overenskomstforhandlingerne i 2012. 
Foreløbig har to kandidater meldt sig til posten som formand, og de var også til stede på træffet. nederst til venstre ses simon Tøgern og nederst til højre ses marianne 
vind, der stiller op til formandsvalget i HK/Privat.    

›
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larS Bo køppler
TLtillidsrepræsentant, Novozymes
- Det har i lang tid været en hel naturlig del af vores hverdag på ar-
bejdspladsen at arbejde sammen med hk’erne, så det er rigtig godt, 
at det også sker mere officielt. Det trækker i den rigtige retning, og alt 
andet lige bør vi blive mere synlige i overenskomstforhandlingerne, 
hvor det ellers normalt er de timelønnede, som kører det.

anette revSgaard SejBjerg
TLtillidsrepræsentant, Bang & Olufsen
- Jeg ser det her som et vigtigt skridt på vejen til at blive mere synlige 
for omverdenen. Jeg synes simpelthen, at det er uartigt, at funktio-
nærerne ikke har en forhandler med ved bordet, så jeg håber virke-
lig, at det, at vi nu står sammen, får stor indflydelse på de kommende 
forhandlinger. vi skal have forhandlere, der kan forhandle vores egne 
ting.

allan thomSen
TLtillidsrepræsentant, Semco Maritime A/S
- De seneste gange har vi stået med en funktionæroverenskomst, 
som er dårligere end de timelønnedes. så der skal bankes i bordet 
med den helt store knytnæve over for Co-industri. hvis i skal for-
handle funktionæroverenskomsten, så skal der sidde nogle funk-
tionærer med ved bordet. Derfor er sådan et træf her også enormt 
spændende og unikt - og det er jo grundlæggende de samme proble-
matikker, vi står med.

ann Berit moeStrup
HK/Privattillidsrepræsentant, Leo Pharma A/S
- Jeg ved ikke, om det får nogen indflydelse lige nu og her. Men på 
sigt vil det helt sikkert gøre det. Det rykker altså mere at være flere 
end at stå alene. Derfor synes jeg også, at man burde holde sådan en 
seance med Metal og 3f, hvor vi får belyst, hvad det er for en proble-
matik, vi står med. for hvis vi mister den danske model, så mister de 
jo også noget.

gitte holm møgelBjerg
HK/Privattillidsrepræsentant, Grundfos A/S
- Jeg tror, at det har en kæmpe stor signalværdi, at vi står sammen. 
og jeg har et håb og en drøm om, at funktionærerne vil blive mere 
markante i ok2012, ved at vi får lov at forhandle vores egen funktio-
næroverenskomst. Jeg synes på en måde, at det er lidt usmageligt, at 
der sidder folk fra 3f og Metal og forhandler vores overenskomst.

CarSten urBan jedig SteenBerg
HK/Privattillidsrepræsentant, Post Danmark Frimærker
- forhåbentlig får det den indflydelse, at man kommer ind i det snæv-
re forhandlingsudvalg. Det er det vigtigste. forhåbentlig kan det også 
bibringe et fælles fodslag omkring det at være i et fællesskab - so-
lidaritet med et lidt større ord. for det er stadig grundlæggende en 
kamp mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne. Det, der har ændret 
sig radikalt, er individualiseringen.

toneangivende 
overenskomst
De største overenskomster på 
det private arbejdsmarked bli-
ver forhandlet i 2012. industri-
ens overenskomst er afgøren-
de, da den lægger rammen for 
alle de øvrige overenskomster.

hk/Privat og Teknisk 
landsforbund er begge en 
del af kartellet Co-industri, 
der forhandler både funktio-
næroverenskomsten og de ti-
melønnedes overenskomst på 
industriens område. 

Men i øjeblikket består det 
snævre forhandlingsudvalg, 
som forhandler direkte med 
Dansk industri, kun af repræ-
sentanter for de timelønnede: 
Metals formand, Thorkild Jen-
sen, og gruppeformand i 3f in-
dustrigruppen Mads andersen.

voxpop
Hvilken indflydelse tror du, det får for de kommende overenskomstforhandlinger, 
at HK/Privat og Teknisk Landsforbund er gået sammen om et TR-træf?

Så beskeden fra salen var klar: Der skal 
insisteres på, at en repræsentant fra funk-
tionærerne skal sidde med i det snævre 
forhandlingsudvalg (dem, som sidder og 
kigger arbejdsgiverne direkte i øjnene). 

Kun på den måde kommer arbejds-
giverne til for alvor at forstå, at HK/Pri-
vat mener det alvorligt, når de kræver 50 
%-reglen helt og aldeles væk. Og at hver-
ken HK/Privat eller TL vil acceptere, at 
medlemmer ad mere eller mindre kreati-
ve omveje bliver nægtet overenskomst.

Og så skal der samarbejdes. HK’ere og 
TL’ere ude på de enkelte arbejdspladser 
skal arbejde tæt sammen om konkrete ar-
bejdsforhold. Men mindst lige så vigtigt: 
Sammen skal de få plantet en solidaritets-
følelse hos deres timelønnede kolleger 
om, at funktionærerne altså mener det al-
vorligt. 

Skulle nogle have været i tvivl, så burde 
de ikke være det mere. ❚
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Der findes ingen samlet statistik over 
danskernes sygefravær. 

i en større analyse af sygefraværet regne-
de beskæftigelsesministeriet sig i 2008 frem 
til, at 150.000 danskere i beskæftigelse i gen-
nemsnit er sygemeldt hver dag. Det svarer til 
5 procent af arbejdsstyrken.

alt afhængigt af hvilken sektor man arbej-
der i, er danskerne i gennemsnit syge mel-
lem 8 og 13 arbejdsdage om året. Det er la-
vest i den private sektor med 8,1 dage og hø-
jest i kommunerne med 12,5 dage.

Ni ud af ti sygefraværsperioder i den pri-
vate sektor var i 2006 på 1-5 dage.

antallet af sygedagpengemodtagere har 
de seneste år ligget forholdsvis stabilt, så 
90.000 personer i gennemsnit er på sygedag-
penge. De 30 procent mest syge tegner sig 
for knap 75 procent af alle sygedagpengene. 

antallet af danskere på sygedagpenge i 
mere end 52 uger har stabiliseret sig på om-
kring 16.000 personer. Det er 5.500 personer 
flere end i 2006.

Danmark lå i 2004 i midterfeltet i oeCD, 

hvad angår sygefraværet. sverige og Norge 
havde eksempelvis et dobbelt så højt syge-
fravær. siden 2004 er sygefraværet imidlertid 
steget i Danmark.

kilDe: beskæfTigelsesMiNisTeRieT: aNalyse af sygefRa-

væReT (2008) og aRbeJDeRbevægelseNs eRhveRvsRåD: 

DeT laNge sygefRavæR haR biDT sig fasT (2010).

❚ Læs meget mere om sygefravær på 
arbejdsmiljøportalens temaside www.syg.nu

masser af 
arbejdskraft 
gemt i 
sygefravær
sygefravær i danmark
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Sygefraværet koster hvert år samfundet 37 milliarder kroner  det samme som to efterlønsordninger. 
Mens vi snakker om, at folk skal arbejde længere, fordi vi har mangel på arbejdskraft, så er der altså en 
del kraft at hente ved, at folk er mindre syge. Og det kan lade sig gøre. Men det kræver, at arbejdsgiverne 
tager loven alvorligt

masser af 
arbejdskraft 
gemt i 
sygefravær

AF JesPeR PeDeRsen

ver eneste dag, året rundt, er der i gennemsnit 150.000 
beskæftigede danskere, som bliver derhjemme - syge-
meldte - i stedet for at gå på arbejde. Ærgerligt for dem, 
men også frygtelig dyrt for samfundet. Regningen for 

danskernes sygefravær lyder således på hele 37 milliarder kroner 
hvert år, dels til sygedagpenge, dels til løn under sygdom.

Der er altså foruden menneskelige grunde også økonomiske 
ditto til at nedbringe sygefraværet. Så i en tid, hvor diskussionen 
om, hvordan vi holder danskerne længere på arbejdsmarkedet, kø-
rer højlydt, så er der altså en væsentlig mængde arbejdstid at hente 
i, at folk er mindre syge.

Siden 2007 har netop det mål da også været et specifikt punkt i 
det nuværende regeringsgrundlag. Helt præcist en reducering på 
20 procent frem imod 2015.

1/3 skyldes arbejdsmiljøet. Og selv om der også i fremtiden vil 
være brækkede ben, forkølelser og influenzaer, så kan sygefravæ-
ret sænkes. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø slog i 
2003 fast, at omkring en tredjedel af alt sygefravær kan forklares i 
arbejdsmiljøet - som altså kan forbedres.

- Det tal er jeg temmelig sikker på også holder i dag, siger Me-
rete Labriola, seniorforsker og ph.d. ved Arbejdsmedicinsk Klinik 
i Herning.

Hun har forsket i sygefravær siden 2001, og selv om sygefravæ-
ret ikke er sænket siden dengang, mener hun alligevel, at vi er ble-
vet meget klogere. 

- Hvis vi skal nedbringe sygefraværet, så er der ingen tvivl om, 
at vi har brug for arbejdsgiverne. Det er en ret ny erkendelse, for 
da jeg startede med at forske i emnet, var det en bananrepublik, 
hvor medarbejdernes sygefravær blev betragtet som en privatsag, 
som arbejdsgiveren absolut ikke skulle blande sig i, siger Merete 
Labriola. 

   
Lovgivningen er god nok. Arbejdsgiverens involvering er strøget 
ind i lovgivningen i forskellige tempi. Siden 2005 har arbejdsmil-
jøloven dikteret, at enhver dansk arbejdsgiver har ”pligt til at lade 
sygefravær indgå i virksomhedens arbejde for sikkerhed og sund-
hed med henblik på at nedbringe sygefraværet i virksomheden”. 
Det betyder ikke mindst, at sygefravær skal være en del af den lov-
pligtige arbejdspladsvurdering (APV).

I 2009 fulgte reglerne om, at arbejdsgiveren senest efter fire 
uger skal holde en samtale med den sygemeldte om, hvordan og 
hvornår han eller hun kan vende tilbage til jobbet. I den forbin-
delse kom også de nye mulighedserklæringer til verden - en aftale 
mellem arbejdsgiver, medarbejder og den praktiserende læge om, 
hvad den sygemeldte kan klare af opgaver. 

- Vi har alle muligheder i det her land for at nedbringe sygefra-
været. Vi har al den lovgivning, vi skal bruge. Det, vi mangler, er 
arbejdsgivere, som tager lovgivningen alvorligt, mener Svend-Erik 
Hermansen, der er arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat. 

- Det helt væsentlige er, hvordan arbejdsgiveren reagerer på sy-
gefravær. At man går ind og leder efter en forklaring i arbejdsmil-
jøet og får det forbedret. Vi er ganske vist kommet langt de sene-
ste ti år med mange arbejdsgivere, men der er også meget lang 
vej endnu.

Psykisk arbejdsmiljø er den store udfordring. Derfor er Svend-
Erik Hermansen også særdeles forsigtig optimist, hvad angår, om 
det kan lykkes at nedbringe sygefraværet med 20 procent i 2015 - 
og dermed løse en del af problemet med mangel på arbejdskraft.

- Jeg håber det virkelig. Men jeg tror det ikke. Vi har meget store 
problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og hvis man bliver ved 
med at presse medarbejderne, som man gør i dag, så får vi ikke 
bragt sygefraværet ned, forudser Svend-Erik Hermansen. 

Der er rigtig god ræson i at fokusere på det psykiske arbejdsmil-
jø, viser en større undersøgelse, COWI lavede i efteråret. Ansatte, 
som mangler glæde ved at gå på arbejde, har tæt ved fem gange så 
stort et fravær som deres kolleger. Det samme er tilfældet for med-
arbejdere, der har et dårligt socialt forhold til deres kolleger.

- Der mangler viden på arbejdspladserne til at opfange, når folk 
har det dårligt. Det er ikke, fordi arbejdsgivere skal til at være klo-
gere end læger, men man er nødt til at blive bedre til at opfange 
signaler, siger Svend-Erik Hermansen.

Merete Labriola er også forsigtig optimist på sygefraværets veg-
ne - men har visse bekymringer.

- Jeg er i tvivl om, hvor meget det hjælper, at vi er så fokuserede 
på, at folk skal hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Det er 
en god idé for nogle, men ikke for alle. Det er jo ikke en succes, at 
man er tilbage én dag - målet må være, at man er i stand til at blive 
på arbejdsmarkedet. ❚

H
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Jeg føler trang til 
at knytte et par be-

mærkninger til artiklen 
med overskriften ”ar-

rogante virksomheder 
svarer ikke på jobansøg-

ninger” i forrige nummer 
af hk/Privatbladet. Jeg har 

nemlig gennem nu 10 måne-
ders arbejdsløshed/jobsøgning 

konstateret det stik modsatte. Jeg 
er imponeret over svarprocenten. Det 

er jo ikke så få ansøgninger, jeg har sendt 
i den periode, og det er kun to, jeg ikke har fået svar på. 
Det skal dertil siges, at en rigtig stor del af mine ansøg-
ninger er uopfordrede, hvor man vel kan sige, at der ikke 
ligger den helt store forpligtelse til at svare. Men allige-
vel får jeg svar fra stort set alle. Mange er selvfølgelig 
standardsvar, hvilket er helt okay Men jeg får faktisk også 
mange svar på uopfordrede ansøgninger, hvor det tydeligt 
fremgår, at man har læst og forholdt sig til både min an-
søgning og mit cv.

Nogle gange skal man måske vurdere, om man selv 
er skyld i manglende svar. Jeg har i mit tidligere job i en 
periode været den, der modtog/registrerede og besva-
rede ansøgninger - både uopfordrede og til opslåede stil-
linger. og nogle ansøgere gør det faktisk svært for virk-
somhederne. Mange har kun skrevet deres adresse bag 

på kuverten, som i de fleste større virksomheder bliver 
smidt ud ved poståbningen. Jeg har ikke så få gange stå-
et på hovedet i papirkurven for at prøve at finde en mat-
chende kuvert til en adresseløs ansøgning. ligeledes har 
jeg oplevet, når nogen har søgt uopfordret på et skema 
på firmaets hjemmeside, at nogen kun har oplyst en mail-
adresse, som så viser sig at være forkert - der skal jo kun 
et enkelt forkert tegn til at gøre en mailadresse ubrugelig.

Der er også andre ting, som måske ikke retfærdig-
gør manglende svar, men som er irriterende for den, som 
håndterer ansøgningerne. hvis der udtrykkeligt er bedt 
om elektronisk ansøgning, skal man ikke sende måske 50 
sider eller mere pr. post. Dette afstedkommer nemlig, at 
man skal skanne det hele ind, når ansøgninger normalt 
sendes elektronisk rundt til beslutningstagerne. Jeg har 
såmænd også oplevet, at den adresse, der er oplyst i an-
søgningen, er forældet. ansøgeren er flyttet, men har ikke 
rettet i sin ”genbrugsansøgning”. Der er også en del, der 
søger job uden på nogen måde at definere, hvilken slags 
job de søger.

Dette var blot mine oplevelser af ansøgninger og svar 
på samme. en sag har jo som regel mere end én side. og 
selvfølgelig er jeg da sikker på, at der findes arrogante 
virksomheder, der ikke gider svare, men jeg tror altså, det 
er et absolut mindretal.
med venlig hilsen
Birte Ulstrup 
arbejdsløs HK’er

får du intet Svar på joBanSøgninger, 
er det måSke SelvforSkyldt
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er du under 30, så tag med til:

  døgn med

Du får aktive udfordringer til 
vands, til lands og i luften, hvis 
du tager med på weekend den 
5.7. august på Idrætshøjskolen i 
Aarhus. Arrangementet er gratis 
og kun for HK/Privatmedlemmer 
under 30 år. Det er HK/Privats 
branchesektioner, der inviterer

2  

TTransport & Turisme
din branchesektion i HK/PrivatT

deltag i:

❚ Sportslige aktiviteter 
❚ teamkonkurrencer
❚  fest-buffet
❚ graffiti-race
❚ oplæg om dine rettigheder 
❚ dj/dans
❚ icebreaker-øvelser
❚ events

du Får:

❚ fuld forplejning 
❚ overnatning 
 på enkeltværelse
❚ dine transportudgifter 
 refunderet 

Tilmelding efter først til mølle-princippet. sidste frist er 14. juni. 

Tilmeld dig via din branchesektions hjemmeside, via mithk.dk eller på 
mail til kursusafdelingen@hk.dk - kursusnummer 0715-11-02.

find ud af det, mens du har det sjovt på idrætshøjskolen i aarhus 
sammen med andre unge medlemmer af hk/Privat. Weekendopholdet 
den 5.-7. august begynder fredag aften og slutter søndag kl. 13.  

 drøn på

læs mere om idrætshøjskolen på www.ihaarhus.dk

Hvordan gør vi hinanden gode? 

Hvad adskiller et dreamteam fra et bundhold? 

Hvor god er du selv til at samarbejde? 
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titler og lederansvar er ikke noget, der fylder det helt store for 
HK/Privats medlemmer. Ambitionerne går mere i retning af at 
have et job, der giver mulighed for faglig og personlig udvikling, 
men som samtidig giver plads til at holde balancen i forhold til pri-
vatlivet. Det afspejler en ny undersøgelse, som Epinion har foreta-
get blandt 1.210 repræsentativt udvalgte medlemmer af HK/Privat.

Medlemmerne er blevet spurgt: ”Hvilke arbejdsmæssige ambi-
tioner har du i dit nuværende arbejde?”, og den absolutte topsco-
rer er faglig/jobmæssig udvikling. Det ønsker 63 procent af de ad-
spurgte. 

Næstvigtigst er det, at der er balance mellem arbejdsliv og pri-
vatliv - for 58 procent er det vigtigt, at arbejdet ikke æder sig for 
meget ind på fritiden. På en delt tredjeplads kommer mere i løn-
ningsposen og personlig udvikling - det er ambitionen for 53 pro-
cent af medlemmerne.

- Undersøgelsen viser klart, at HK’erne går på arbejde for an-
det end at hente penge hjem. De ønsker, at deres arbejde er ud-
fordrende og udviklende. Samtidig har de et helt legitimt ønske 
om ikke at lade jobbet fylde alt for meget i deres liv, konstaterer 
faglig chef i HK/Privat Carlo Søndergaard. 

et Spændende job 
er vigtigere end 
løn og ledertitler
et spændende og udviklende job er 
vigtigere end penge og prestige. Det 
mener hk/Privats medlemmer, når 
man spørger om deres ambitioner  

AF lise BlOm OG DORTHe neRvinG FOTO UlRiK TOFTe

5 medlemmer fortæller om deres 
ambitioner på de næste sider
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Ambitionerne blandt HK’erne overrasker heller ikke erhvervs-
psykolog Birgitte Andersen. Hun er partner i konsulentfirmaet 
Momentum Consulting, som beskæftiger sig med karriere på alle 
niveauer af arbejdslivet. 

- Ambition handler om at ville noget med sit arbejdsliv og gøre 
en forskel. Undersøgelsens resultat siger mig, at medlemmerne 
oplever, at de gør noget, og at de bliver hørt. Men de har også an-
dre ting end arbejde, der tæller i livet, fastslår Birgitte Andersen.

Ud over at kunne passe sin fritid prioriterer medlemmerne 
også at få mere i løn. Men markant mere i lønningsposen hæn-
ger ofte sammen med, om man har lederansvar eller ej. Og kun 
9 procent af HK/Privats medlemmer har lederambitioner.

- Traditionelt stiger man i graderne, får et ledelsesansvar 
med mere i løn og flere stjerner på skulderen. Jeg tror, det ville 
gøre en forskel for virksomhederne, hvis man i højere grad ho-
norerede de medarbejdere, der gør en forskel. Man skal beløn-
ne det, man gerne vil have mere af. Og det er en klar fordel for 
virksomhederne og hele vores samfund, at medarbejderne ud-
vikler sig, og at de er dygtige og ansvarlige, siger Birgitte Andersen.

Det er faglig chef i HK/Privat Carlo Søndergaard helt enig i:

- Mange virksomheder glemmer i hverdagen at påskønne den 
enkelte medarbejder i form af løn. Når lønincitamentet udebliver, 
risikerer man, at motivationen også ryger, mener han.  

39 procent af medlemmerne fortæller i undersøgelsen, at de har 
ambitioner om at efter- eller videreuddanne sig. De tal er helt i tråd 
med tidligere undersøgelser på området og glæder Conny Larsen, 
der er faglig sekretær med ansvar for grund- og efteruddannelse i 
HK/Privat.  

- HK’erne prioriterer uddannelsesfronten. Og hvor det tidli-
gere var de fagtekniske kurser, der trak, er det i dag kurser in-
den for personlig udvikling. Topscoreren på AMU-kurserne er 
”samarbejde i grupper på virksomheden”, og også kurser i kom-
munikation og personlig effektivitet er meget populære, fortæl-
ler hun.

- Det skyldes nok, at man som lønarbejder i dag dels bliver 
stillet over for store krav til produktivitet, dels hele tiden skal for-
holde sig til komplekse sammenhænge og organisationsændrin-
ger, mener Conny Larsen.  ❚

Undersøgelsens 
resultat siger mig, 
at medlemmerne 
oplever, at de gør 
noget, og at de bliver 
hørt. Men de har også 
andre ting end arbejde, 
der tæller i livet.
erhvervspsykolog Birgitte Andersen

’

›
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alsidige arbejdsopgaver er vigtige for 
58-årige Susanne Bösche, for hun vil ger-
ne bruge alle sine kvalifikationer.

I dag arbejder hun som sekretær og 
bogholder i SAND - De Hjemløses Lands-
organisation. Tidligere har hun været duk-
kefører i Jytte Abildstrøms teater og er sta-
dig usynlig hånd bag Scandlines måger Kaj 
og Bøje. Derudover har hun skrevet 12 bør-
ne- og ungdomsbøger. For ti år siden skif-
tede hun spor.

- Jeg var heldig at komme på et godt af-
klaringsforløb. Jeg vidste, at jeg ville arbej-
de med mennesker, og jeg havde lyst til at 
arbejde med tal. Det ledte mig til regnskab.

Først var ideen et vikarjob, så hun kun-
ne fortsætte som forfatter. Men mulighe-
den for fast indkomst lokkede.

- Jeg undersøgte, hvilke steder det kun-
ne være interessant at arbejde, og ventede 
på et ledigt job, der passede til mig.

Hun fik et job, hvor arbejdspladsen 
syntes, at hendes erfaringer fra teater- og 
bogverdenen lød spændende. Men da det 
kom til stykket, fik hun kun mulighed for 
at arbejde med regnskab.

- Der var skarpe faggrænser. Jeg respek-
terer selvfølgelig mine kollegers faglighed, 
men jeg vil gerne arbejde et sted, hvor vi 
kan bruge hinanden. Det er en erhvervs-
skade fra mit teaterliv. Der er vi fælles om 
at nå et mål og sparrer på tværs af fag-
grænser.

Susanne Bösche søgte derfor stillingen 
som sekretær hos SAND og fik den. Her 
bruger hun også sine erfaringer og sit net-
værk fra bogverdenen. Hun har for eksem-
pel været tovholder og medredaktør på en 
bog om hjemløse af fotografen Holger E. 
Henriksen. ❚

Jeg er der, hvor 
jeg gerne vil være

- Jeg føler mig meget ambitiøs og vil gerne have 
efteruddannelse. men jeg har ikke ambitioner 
om at komme op ad karrierestigen. Jeg er der, 
hvor jeg gerne vil være, konstaterer susanne 
Bösche, der har udgivet 12 børnebøger og 
været dukkefører i Jytte Abildstrøms teater. 
Her er hun til bestyrelsesmøde i sAnD, der blev 
holdt i en spejderhytte.

de fire 
karriereveje
Professorerne Michael Driver 
og Kenneth Brosseau fra Uni-
versity of Southern California 
i USA har udviklet en karriere-
model. Ifølge den er der fire 
forskellige måder at udvikle 
sit arbejdsliv på:

Den hierarkiske: at stige i 
graderne og få mere ledel-
sesansvar

Den udvidende: at udvikle 
sin faglighed ved at bruge 
den i nye sammenhænge

Eksperten: at udvikle sin 
faglighed ved at blive klogere 
på sit område

Den episodiske: at skifte 
branche ofte, så man arbejder 
med noget helt andet

›
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Jeg er der, hvor 
jeg gerne vil være
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Så længe børnene er små, er 32-årige 
Karina Jørgensen tilfreds med et arbejde, 
som ikke er for krævende, og hvor der er 
plads til familielivet med børnene på 1½, 
6 og 9 år. Karina er uddannet kontorassi-
stent og netop begyndt i et nyt job på Rose 
Poultry i Vinderup i Vestjylland. 

Hendes arbejdspladser har altid haft 
forståelse for, at hun har små børn og be-
hov for tid til familien.

- Lige nu handler mit liv mest om fa-
milien. Men når børnene bliver større, 
kan jeg godt forestille mig at få et mere 
krævende arbejde. På sigt vil jeg gerne 
lære mere om regnskab. Og på et tids-
punkt kan jeg godt se migselv stige i gra-
derne og få en mellemlederstilling.

- Jeg har aldrig talt med familie el-
ler kolleger om, at jeg i fremtiden gerne 
vil have en mellemlederstilling. De tan-
ker holder jeg for mig selv. Det er nok på 
grund af min baggrund, for i min familie 
har ingen en højere stilling eller er akade-
mikere.

Når hun har behov for kurser og ud-
dannelse, taler hun med chefen om det, 
og det er hendes oplevelse, at arbejdsplad-
serne gerne vil have, at medarbejderne 
uddanner sig. ❚

der skal være plads til familien

- Det er vigtigt for mig at være god 
til mit arbejde, selv om mit liv mest 
handler om familien, siger Karina 
Jørgensen. 

Hvilke arbejdsmæssige ambitioner 
har du i dit nuværende arbejde?

faglig/jobmæssig udvikling 63 %
balance mellem arbejdsliv og privatliv 58 %
Personlig udvikling 53 %
at få mere i løn 53 %
at efter/videreuddanne mig 39 %
at blive leder/mellemleder 9 %
note: Respondenterne har haft mulighed for at sætte flere end ét 
kryds, så derfor er summen af besvarelserne mere end 100 %.

kilDe: WebUNDeRsØgelse blaNDT 1.210 RePRæseNTaTivT UDvalgTe 
MeDleMMeR af hk/PRivaT, laveT af ePiNioN foR hk/PRivaT.

›

Jeg har aldrig talt med familie eller 
kolleger om, at jeg i fremtiden gerne 
vil have en mellemlederstilling. de 
tanker holder jeg for mig selv.
Karina Jørgensen

’
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Den 53-årige Vibeke hejnfelt ved præcist, hvor hun vil hen i sin 
karriere efter fem et halvt år på produktionsvirksomheden Welcon 
i Give. Virksomheden har ikke nogen personalechef, og det er en 
stilling, Vibeke gerne vil have. Derfor er hun begyndt på akademi-
uddannelsen i ledelse. Det første modul er personalejura.

- Jeg har sagt til ledelsen, at jeg vil have den stilling. Ledelsen 
siger, at der ikke skal være nogen personalechef. Men virksomhe-
den betaler for min uddannelse, og hvorfor betale, hvis der ikke 
er brug for mig, spørger Vibeke Hejnfelt, der i dag har titel af 
regnskabsassistent.

Hun skal i forvejen have styr på personalemapper og overens-
komst, og hun tager sig af løn til de timelønnede.

- Jeg går efter udfordringen, og det er en lederstilling. Det er 
det optimale udbytte af uddannelsen, som jeg vil bruge, så jeg og 
virksomheden får gavn af den, siger Vibeke Hejnfelt. Hendes hø-
jeste formelle uddannelse er en HH-eksamen, men hun har byg-
get ovenpå med talrige kurser og budt ind på nye opgaver under-
vejs. Men nu mener Vibeke Hejnfelt, at hun har nået en alder, 
hvor hun må dygtiggøre sig for at komme videre. ❚

Jeg går efter 
nye udfordringer

- i dag skal alle have en uddannelse. man får kun en bedre løn, hvis man har papir 
på det, man kan, mener vibeke Hejnfelt, der er fotograferet på iBC Kolding, hvor 
hun er begyndt på akademiuddannelsen i ledelse.

Sådan kommer du 
videre i dit arbejdsliv

❚ Tal med din leder om, hvordan du gerne 
vil udvikle dig fagligt og personligt i dit 
arbejde og sørg for at få feedback.

❚ Bring dig selv i spil. Sig til din leder og 
dine kolleger, at du gerne vil byde ind på 
opgaver, du ikke har prøvet før.

❚ Samtaler med en coach kan hjælpe dig 
til at finde dine styrker og de punkter, 
hvor du har behov for at udvikle dig. 

❚  Træn i at tale med gennemslagskraft. 
giv din mening til kende på en rolig og 
saglig måde med både kropsholdning og 
argumenter. Husk også at lytte, så andre 
ikke føler, du tromler dem ned.

❚  Vær generøs, og pas på dine relationer. 
Tak alle, der hjælper dig. Vær åben og 
forklar dine kolleger, hvorfor du vil ud-
vikle din faglighed.

❚ Meld ud fra starten, hvis din ambition er 
at få mere tid til familien. Vær fleksibel i 
det omfang, du kan, så du undgår, at dine 
kolleger føler, at de trækker hele læsset.

kilDe: eRhveRvsPsykolog biRgiTTe aNDeRseN, 
MoMeNTUM CoNsUlTiNg
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- heldigvis spørger min søn på seks år ikke, hvem 
jeg er, selv om jeg bruger meget tid på mit arbejde, si-
ger den 50-årige miljøtekniker Jan M. Jørgensen med 
et smil. 

For tre år siden blev hans ambition opfyldt som 
driftschef i SK Forsyning AS i Slagelse med ansvar 
for spildevand, kloakker og rensningsanlæg. Ud over 
lederjobbet sidder han i virksomhedens bestyrelse og 
samarbejdsudvalg. Til gengæld har han sagt farvel til 
frivilligt foreningsarbejde.

- Jeg vil gerne have harmoni mellem arbejde og 
privatliv. Jeg er ansat uden øverste arbejdstid og står 
i princippet til rådighed døgnet rundt. Jeg er selv an-
svarlig for at planlægge arbejdstiden, så nogle uger 
kan jeg nøjes med at arbejde i 22 timer.

I 1989 fik han sin første stilling med ledelsesan-
svar i Skælskør Kommune.

- Hvis jeg ville have indflydelse på det arbejde, vi 
udførte, var jeg nødt til at få en ledelsesfunktion.

Jan har aldrig lagt skjul på sine ambitioner og altid 
meldt klart ud, hvad han vil. Når han tager en beslut-
ning, forklarer han, hvorfor han mener, som han gør, 
og at det er okay at være uenig.

- På det personlige plan håber jeg at fremstå som 
en dygtig leder og være vellidt blandt medarbejderne. 
Jeg prøver at løfte vidensniveauet. For eksempel får 
en smed tilbudt kurser i spildevandsrensning for at 
kende funktionen, selv om han ikke har direkte brug 
for det. ❚

allerede som barn oplevede Ingelise Henriksen samfundets 
forventninger. Skolen sorterede eleverne, og efter femte klasse 
kom hun i a-klassen og var derfor udelukket fra en real- og stu-
dentereksamen. 

Men i stedet for at arbejde ufaglært som sin far begyndte In-
gelise en livslang uddannelse, der trods hendes 59 år langtfra er 
slut. Efter en kontoruddannelse tog hun statens forvaltningsfag-
lige afgangseksamen og blev merkonom i regnskab. Og hun læ-
rer fortsat sprog.

- Min største ambition blev opfyldt, da jeg tog en hf-eksamen, 
selv om jeg ikke har haft brug for den i mit arbejde.

De seneste ti år har hun arbejdet i et VVS-firma i Holte med 
regnskab og alle former for administrative opgaver.

- Jeg kan ikke nå højere på min nuværende arbejdsplads. Men 
jeg er ambitiøs på firmaets vegne og vil gerne påvirke det i posi-
tiv retning.

Magt har aldrig haft Ingelise Henriksens interesse. Hun har 
det bedst med at møde folk på lige fod.

- Min titel er regnskabschef, så jeg er en form for leder, men 
jeg kalder mig bogholder.

Fra begyndelsen af sin karriere vidste Ingelise, at hun ville an-
det end at skrive breve. Hun har bevidst valgt små arbejdsplad-
ser, hvor hun har indflydelse på sine opgaver.

- Det er ikke spor pinligt at tale om sine ambitioner. Det hand-
ler om at have selvværd, og hvordan man præsenterer det for sin 
chef og sine kolleger. Mit argument er, at det altid er sundt at 
lære noget nyt.

I to perioder har hun været arbejdsløs og arbejdet i vikarbu-
reau. Det anbefaler hun som en god mulighed for at prøve nye 
arbejdsopgaver og udfordre sig selv. ❚

lederambitionen er indfriet
- Jeg har nået det 
niveau, jeg gerne vil 
være på. Organisationen 
har en passende stør-
relse med 150 medar-
bejdere, for jeg vil gerne 
kende hver enkelt per-
sonligt, fortæller drifts-
chef Jan m. Jørgensen.

›

det er altid sundt 
at lære noget nyt

- For mig er en eksamen et bevis på, at jeg kan sætte mig ind i nye ting, og at jeg 
udvikler mig, siger ingelise Henriksen.

›
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lederambitionen er indfriet

det er altid sundt 
at lære noget nyt
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hk’s kongres besluttede i 2005, at hk
❚  kan yde støtte til folketingsgrupper og politikere på 

grundlag af aftaler om gennemførelse af bestemte 
politiske opgaver og projekter, der er i HK-medlem-
mernes interesse

❚ kan deltage i valgkampe med egne budskaber og 
valgkampstrategi

❚ i særlige tilfælde kan yde støtte til udvalgte kandi-
dater.

Det blev samtidig besluttet, at HK fortsat vil medvirke 
til åbenhed om økonomisk støtte til politisk arbejde.

Det er HK’s hovedbestyrelse, som i hvert tilfælde af-
gør, om der skal ydes støtte. Hovedbestyrelsen skal 
sikre sig, at støttemodtagernes værdigrundlag stem-
mer overens med HK’s.

Medlemmer, som ikke ønsker, at en del af deres fag-
lige kontingent bruges til at påvirke den politiske 
proces, har ifølge loven ret til at melde fra. Du kan 
som medlem af HK vælge støtten fra ved at benytte 
kuponen på denne side.

Har du tidligere sagt nej til støtte, gælder din framel-
ding, så længe du er medlem af HK.

kuponen skal altså kun bruges, hvis
❚ du som nyt medlem ønsker at melde fra
❚ du ikke tidligere har meldt fra, men ønsker at gøre 
det
❚ du har fortrudt, at du tidligere har meldt fra.

HK’s statsautoriserede revisorer registrerer antal-
let af frameldte. De medlemmer, som melder fra, er 
anonyme i forhold til HK. Derfor kan bidragene til 
støtte ikke trækkes fra den enkeltes kontingent.

De kontingentmidler, som ikke ønskes anvendt til 
støtte, overføres til enten
❚ en humanitær organisation
❚ solidaritetsarbejde og projekter, hvis målsætning 

stemmer overens med fagbevægelsens faglige og 
politiske prioriteringer

❚ forskningsprojekter, der sætter fokus på HK’ernes 
arbejdsliv, herunder arbejdsmiljø, kvalitet i arbej-
det, livslang læring m.m.

Hvem, der har modtaget de frameldte midler bliver 
oplyst henholdsvis på HK-afdelingernes, forbundets 
og sektorernes hjemmeside. ❚

Jeg ønsker ikke, at en del af mit medlemskontingent går til støtte til politisk arbejde

Jeg ønsker at annullere min tidligere framelding af støtten til politisk arbejde

Navn:

adresse:

Postnr. by:

Cpr-nr:

Du skal sende kuponen til:
Revisionsinstituttet, skagensgade 1, Postboks 59, 2630 Tåstrup

kupon

politisk støtte eller eJ 
- du vælger selv
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Sværhedsgrad: middel let 

send løsningen til
HK/Privatbladet 
Weidekampsgade 8, 0900 København C 
mærk kuverten ”krydsord”, eller send en mail til 
krydsord-privat@hk.dk.  mailen skal være forsynet med 
løsningen samt navn og adresse. løsningen skal senest 
være os hænde 1. juni 2011.

1. præmie 250 kroner Bent Riis-Jensen, Grå stensvej 9, 7990 Ø. Assels
2. præmie  200 kroner Anette vedel egly, Bavnehøjvej 2, egebjerg, 8700 Horsens
3. præmie  150 kroner  irene B. nielsen, lille voldgade 5, st. tv., 8900 Randers

vindere af kryds nummer 4 2011

kodeordet var:  cirkusartister

krydsord &
 sudoku

Find løsningen på www.hk.dk/privat

Udfyld de tomme felter, således at alle tallene 1-9 
forekommer i hver række og kollonne. Desuden skal 
hvert af de ni kvadrater også indeholde tallene 1-9.

Kodeordet

navn

medlemsnummer

Adresse

Postnr. & by

løsning aF kryds nummer 5 2011
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den nye meditationS-
træning mindfulneSS 
modvirker en udBredt 
gene på arBejdSpladSen. 
HvILken?

Nævn to grupper, 
som det ifølge 
ligebehandlingsloven 
er ulovligt at fyre.
(to ord)

Hvad hedder 
Grækenlands største ø, der 
er et populært feriemål?
 

I hvilket folkeeventyr 
bliver en kongedatter 
dømt til at sove i 100 
år af en fe?
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AF PeRnille URTH / illUsTRATiOn THOmAs neUmAnn JØRGensen

For stort 
arbeJdspres 
og en Humørsyg 
cHeF Kørte tIne 
ned med stress

ine sidder ved stuebordet med sin 
kæreste og spiser aftensmad ef-
ter endnu en lang dag på jobbet. 

Pludselig får hun svært ved at fokusere på 
skeen i sin hånd. Hun bliver svimmel og 
får kvalme og mavepine. Hendes puls ga-
loperer af sted. Tine er bange og kan ikke 
forstå, hvad der sker. Næste dag indlæg-
ger hendes læge hende til observation på 
sygehuset. Det skal senere vise sig, at det 
er kroppens reaktion på stress. Stress for-
årsaget af et urimeligt arbejdspres og en 
chef med et svingende humør, som man 
aldrig ved, hvordan reagerer. Denne aften 
kulminerer det hele for Tine. 

hvor gemmer du soveposen?
Glæden er stor, da Tine et år tidligere får 
jobbet som bogholder i et mindre firma. 
Tonen er fri, og det passer Tine godt. Che-
fen virker flink og smilende, og kollegerne 
er søde. At der har været fire andre i stil-
lingen på kort tid, slår hun derfor hen. 

Men der går ikke lang tid, før Tine er un-
der et hårdt arbejdspres. Hun skal kort tid 
efter ansættelsen aflevere et årsregnskab, 
som er en rodet affære, da flere forskellige 

har siddet med det i årets løb. Oven i det 
skal hun passe den daglige bogføring.

- I dag kan jeg godt se, at det var et urea-
listisk projekt, men jeg var ny og ville gerne 
bevise mit værd. Så jeg knoklede på, selvom 
jeg følte, det blev et venstrehåndsarbejde, 
fordi der var så meget at lave. 

   Tine arbejder fra tidlig morgen til sen 
aften og tager gerne weekenderne i brug. 
Det bemærker kollegerne. 

- De begyndte at joke med, hvor jeg 
mon gemte min sovepose, og om min fa-
milie ikke snart skulle se mig?

Anstrengelserne bærer frugt. Revisio-
nen er tilfreds med resultatet, men da che-
fen skal overrække rosen til Tine, vælger 
han at gøre det på tysk.

- Jeg aner ikke hvorfor, men det fik det 
til at virke useriøst, og som om han ikke 
rigtig mente det. Han kunne jo bare have 
givet mig et klap på skulderen.

Fra store smil til lyn og torden
Det høje arbejdstempo fortsætter, og ef-
ter afleveringen af regnskabet opstår der 
nye problemer. Chefen vil flere gange have 
Tine til at gøre ting, der er lig med krea-

tiv bogføring og ulovligt. Hun må derfor 
vælge, om hun skal følge loven eller gøre 
chefen glad. 

- Det var et meget ubehageligt dilemma 
at blive sat i, og jeg var jo fanget som en lus 
mellem to negle. Jeg valgte at følge lovens 
anvisninger, men jeg havde helt ondt i ma-
ven, fordi jeg jo trodsede min chef. Han 
valgte dog ikke at kommentere det bagefter. 

Tine opdager, at chefens humør generelt 
kan være meget svingende, hvilket påvirker 
stemningen i det åbne kontorlandskab. 

- Hver dag når han mødte på arbejde, 
sad man og vurderede, om han havde et 
stort smil på eller havde en tordensky hæn-
gende over sig. Hvis det var det sidste, så 
gjaldt det om at dukke sig og håbe på, at 
han ikke opdagede en. For så skulle han 
nok finde noget at kritisere, og han kunne 
godt finde på at irettesætte en foran de an-
dre.

   Tine er efterhånden et halvt år inde i 
ansættelsen, da hun begynder at få fysiske 
symptomer som ondt i maven, svimmel-
hed og kvalme. Hun er bange og frygter, at 
hun har en sygdom. Det strejfer hende på 
intet tidspunkt, at det kan skyldes stress. 

bunker af arbejde og helt urimelige krav fra en chef med store humørsvingninger. Den 
cocktail har haft store konsekvenser for Tine. hun gik ned med stress og blev sygemeldt, 
hvilket endte med en fyreseddel

t
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Det hele kulminerer den efterårsdag, 
hvor hun bliver indlagt med galoperen-
de puls og en krop, der har sagt fra. 

Du er fyret
Lægerne kan ikke finde ud af, hvad der 
er galt, da de ikke kan finde en sam-
menhæng i Tines symptomer. Hun 
vender derfor tilbage til arbejdet, men 
har mange sygedage. 

- Mine kolleger bemærkede, at jeg lig-
nede en hængt kat og spurgte, om ikke 
det var bedre, at jeg blev hjemme. Jeg be-
gyndte også at føle mig nedtrykt. Normalt 
er jeg et stort smil og kan godt lide at joke 
med mine kolleger, men det havde jeg slet 
ikke overskud til, husker Tine. 

De fysiske symptomer bliver kun vær-
re, og det går endelig op for både Tine og 
hendes læge, at hun nok lider af stress. 
Hun bliver sygemeldt i tre uger, men der 
er intet ønske om god bedring fra chefen. 

- Han sendte stadig opgaver hjem til 
mig og forlangte, at jeg udfyldte diverse 
skemaer, så de kunne få refusion for syge-
dagpenge. Det gjorde jeg, men da han en 
uge efter min sygemelding forlangte, at jeg 

skulle møde op til en mulighedssamtale, 
blev jeg vred.

Tine kontakter derfor HK. Hun får en 
friattest fra lægen og vælger at skrive en 
lang mail til sin chef om, hvordan hun har 
det. Svaret, der dumper ind i indbakken, er 
en vedhæftet fyreseddel. 

arbejdsgiver fortjener en straf
Tine møder ikke op på jobbet i opsigelses-
perioden, da den tre ugers sygemelding 
udløber, så chefen vælger at bortvise hen-
de. HK overtager nu helt dialogen med ar-
bejdsgiveren, som Tine ikke har haft kon-
takt til siden. 

- Min sagsbehandler har været genial. 
Det var en kæmpe lettelse, at der var no-
gen, som overtog slåskampen med min 
arbejdsgiver. 

   HK forsøger nu at skaffe Tine en er-
statning for en usaglig fyring. Arbejdsme-
dicinsk Klinik, som efterfølgende har be-
handlet Tine for stress, har anmeldt det 
som en arbejdsskade. I dag, et halvt års tid 
efter fyringen, kører sagerne stadig. 

- Jeg er fløjtende ligeglad med, om jeg 
får nogle penge ud af det. Min chef ned-
brød langsomt mit selvværd og min selv-
tillid. Så det, der betyder noget for mig, er, 
at han ikke skal have lov at slippe helt af 
sted med det, siger Tine. Hun er i dag be-
handlet for sin stress og har netop fået nyt 
job. ❚

TiNe eR ikke kviNDeNs RigTige NavN. hUN ØNskeR aT væRe 

aNoNyM, Da DeR sTaDig veRseReR sageR MoD heNDes TiD-

ligeRe aRbeJDsgiveR. kviNDeNs RigTige NavN eR ReDakTio-

NeN bekeNDT. 

Hver dag når 
han mødte 
på arbejde, 
sad man og 
vurderede, om 
han havde et 
stort smil på 
eller havde 
en tordensky 
hængende over 
sig.
Tine

’
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hvis din chef råber ad dig og kalder 
dig dum og uduelig eller stresser dig 
med et alt for stort arbejdspres, så har 

han gode chancer for at slippe af 
sted med det. Flere problemer med 
lovgivningen gør, at det i dag er 

nærmest umuligt at vinde sager 
om dårligt psykisk arbejdsmiljø.      

   Fra 1999 til 2006 sendte 
HK 185 af den type sager for 
retten, men ingen blev vun-
det. Siden har HK derfor helt 

opgivet at føre sagerne, selvom 
der stadig kommer henvendel-
ser fra medlemmer, som er ble-

vet syge af et dårligt psykisk ar-
bejdsmiljø. Siden 2005 har 1.675 

medlemmer henvendt sig, og en HK-
undersøgelse har vist, at kun hver fjer-
de rent faktisk vælger at anmelde sager 
om fx mobning, så de, der henvender 

sig med problemer, udgør toppen af is-
bjerget.

- Lige nu er det sådan, at hvis bare en 
arbejdsgiver opfører sig tilstrækkeligt ondt 
og dumt, så slipper han for straf. For så si-
ger folk selv op, eller de bliver syge, og så 
kan han fyre dem for et højt sygefravær. 
Problemet er, at sagerne hører under lov-
givninger, hvor arbejdsgiveren er uskyl-
dig, indtil det modsatte er bevist. Det gør 
det umuligt for os at løfte bevisbyrden 
om, at det er arbejdsgiveren, der har gjort 

den ansatte syg. Og skulle vi vinde en sag, 
så får arbejdsgiveren en latterlig lav bø-
destraf, men den ansatte får ingen erstat-
ning, siger Jeanette Hahnemann fra HK’s 
juridiske kompetencecenter og fortsætter:

- Vi ser derfor gerne, at der kommer 
delt bevisbyrde i sagerne, og at de kom-
mer under det civilretlige system, hvor 
den ansatte kan få en erstatning. 

   Konsekvensen af den nuværende lov-
givning er, at mange medlemmer står til-
bage med ar på sjælen, mens arbejdsgiver-
ne frit kan fortsætte den dårlige behand-
ling af de ansatte. 

   Det kan ikke være rigtigt, mener HK’s 
formand Kim Simonsen, der kræver lov-
ændringer.

- Loven har til formål at beskytte de an-
satte på arbejdspladsen – det gælder både 
fysisk og psykisk. Og det er helt forrykt, at 
arbejdsgiverne kan slippe af sted med de 
ting, som vi ser i de her sager om trivsel 
på arbejdspladsen. Derfor agter vi igen at 
gøre politikerne opmærksomme på pro-
blemet, siger han.

Problemet i lovgivningen har fået SF’s 
retsordfører Karina Lorentzen til at gå ind 
i sagen, og hun vil bede justitsminister 
Lars Barfoed om at vurdere HK’s konkrete 
lovforslag. ❚

læs på modsatte side om de fire problemer i 
lovgivningen, som Hk vil have ændret. 

siden 1999 har hk ført og tabt 185 sager for medlemmerne om mobning eller for stort 
arbejdspres. gang på gang slipper arbejdsgivere af sted med at mobbe eller overbelaste 
sine ansatte, fordi loven gør det muligt. hk’s formand kræver lovændringer

dIn cHeF må gerne 
Kalde dIg 
dum og doven

AF PeRnille URTH / illUsTRATiOn THOmAs neUmAnn JØRGensen
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ProbLem: hvis din arbejdsgiver fyrer dig, 
fordi du er syg, er det næsten umuligt at få 
godtgørelse for en usaglig fyring i funktio-
nærloven. for at vinde en sag skal du som 
offer kunne dokumentere, at det er din ar-
bejdsgiver, der har gjort dig syg. Det kræver 
ofte, at arbejdsgiveren selv skal erkende den 
forkerte handling. 

hk mener: Det er urimeligt, at det er den 
ansatte, der skal bevise, at arbejdspladsen 
har gjort vedkommende syg. alle mennesker 
har noget i deres historie, som arbejdsgive-
ren vil kunne påstå er skyld i sygdommen. 

hk ForeSLår: at bevisbyrden skal deles 
mellem arbejdsgiver og ansat – præcis som i 
ligebehandlingssager. Det betyder, at hvis du 
som offer kan sandsynliggøre, at det er din 
arbejdsplads, der har gjort dig syg, så skal 
arbejdsgiveren modbevise, at det ikke er til-
fældet.

ProbLem: hvis en arbejdsgiver overtræ-
der arbejdsmiljøloven, er det politiet, der 
undersøger sagen. Problemet er, at mob-
ning og overbelastning ikke efterlader fy-
siske spor og derfor er svære for politiet at 
efterforske og bevise. Det kræver, at politiet 
griber arbejdsgiveren på fersk gerning, før 
de kan straffe ham. 

hk mener: bestemmelsen om, at arbejds-
giveren er uskyldig, indtil andet er bevist, 
stammer fra industrisamfundet, hvor man 
kunne konstatere, at hvis der var blod på 
maskinen, så havde den nok taget medar-
bejderens arm. Den kan ikke bruges i sager 
om psykisk arbejdsmiljø. 

hk ForeSLår: at bevisbyrden deles. hvis 
du kan sandsynliggøre, at det er arbejdsgi-
veren, der har gjort dig syg, så skal arbejds-
giveren modbevise, at det ikke er tilfældet. 
hk mener også, at en ansat skal kunne få er-
statning i sager om dårligt psykisk arbejds-
miljø. i dag risikerer arbejdsgiveren kun en 
bøde, mens den ansatte intet får. 

Psykiske arbejdsskader efterlader ikke fysiske spor

kilDe: JeaNeTTe hahNeMaNN, hk’s JURiDiske koMPeTeNCeCeNTeR

Chefen kan frit fyre dig ved at sige, at din sygdom skyldes private forhold

det er ikke en krænkelse 
at blive mobbet eller 
overbelastet på jobbet
ProbLem: ifølge erstatningsansvarsloven, er det en 
krænkelse, hvis du bliver udsat for sexchikane, men det 
er ikke en krænkelse, hvis du bliver verbalt overfaldet 
på jobbet eller har alt for stor en arbejdsbelastning. Det 
har højesteret slået fast. 
hk mener: Det at blive udsat for systematisk mobning 
eller en alt for stor og stressende arbejdsbelastning kan 
være lige så krænkende som sexchikane. 
hk ForeSLår: Mobning og et overdrevent arbejdspres 
skal derfor kunne dømmes som en krænkelse på lige fod 
med sexchikane, så offeret kan få erstatning.

det vil Hk Have ændret

1
din arbejdsgiver må gerne 
være ond, hvis bare han er 
det mod alle
ProbLem: Det står din arbejdsgiver frit for at tale grimt til dig eller 
kaste store bunker af opgaver på dit bord, hvis bare han gør det sam-
me ved dine kolleger. Du har nemlig ikke ret til uden varsel at stoppe 
på jobbet, når du føler dig udsat for en dårlig behandling, hvis de an-
dre ansatte udsættes for det samme. Det har domstolene slået fast. 
hk mener: funktionærloven siger, at hvis arbejdsgiveren groft mis-
ligholder ansættelsesforholdet, kan du straks stoppe i jobbet. Det skal 
du kunne gøre uanset, hvordan dine kolleger forholder sig til arbejds-
giverens dårlige opførsel. Det er derfor ikke loven, men domstolens 
afgørelser, der er problemet. 
hk ForeSLår: Retspraksis skal ændres, så en ansat kan hæve sit 
ansættelsesforhold grundet  arbejdsgiverens grove misligholdelse, 
hvis vedkommende føler sig dårligt behandlet. 



H
K

 p
r

Iv
at

b
la

d
et

  m
a

j 
 2

01
1

30

hvor ønsker vi, at det danske arbejdsmarked bevæger sig hen? 
hvad er fagbevægelsens opgave fremover?
hvordan knækker vi ledighedskurven? 

De spørgsmål inviteres du med til at finde svarene på, når branche-
sektionerne holder konference ved udgangen af september. forsla-
gene vil blive samlet i et arbejdsmarkedspolitisk idékatalog, der vil 
blive overbragt hk/Privats formandskab.  

konferencen begynder fredag 30. september kl. 10.00 og slutter 
lørdag 1. oktober 2011 kl. 16.00. vel mødt på konferencen, hvor du 
møder en masse kolleger og hører en række eksperter, der holder 
oplæg og leder workshops.

Det detaljerede program for konferencen finder du på din bran-
chesektions hjemmeside, hvor du også tilmelder dig. hjemmeside-
adressen finder du under teksten ”sådan tilmelder du dig” på mod-
satte side.  

Invitation
Tag med TIL konFerence

De 7 branchesektioner i hk/Privat har fornøjelsen af at invitere dig på pubkonference om 
Politik, Uddannelse og beskæftigelse.  konferencen foregår fredag 30. september til lørdag 1. oktober 
på Radisson blU scandinavia hotel i københavn, og det er gratis at deltage

Professor Henning 
Jørgensen fra CaRMa aal-
borg Universitet, giver et 
historisk overblik fra den-
gang, louis Pio grundlag-
de den danske arbejderbe-
vægelse, over hovedafta-
len fra septemberforliget i 
1899 og frem til den dan-
ske model.

fremtidsforsker Jesper Bo 
Jensen, institut for frem-
tidsforskning, giver sit bud 
på, hvordan hk-job kom-
mer til at se ud i fremtiden. 
han leder workshoppen 
”fremtidens hk’er - karri-
ereudvikling”.

Torben D. Jensen, chef-
konsulent i beskæftigel-
sesregion sjælland, for-
tæller om udviklingen i ar-
bejdsmarkedspolitikken.

Chefredaktør Troels 
Mylenberg, fyns amts 
avis, styrer den politiske 
debat om lørdagen. 

Professor Bent Greve, 
RUC, beretter om dem, der 
ufrivilligt bliver sat uden 
for arbejdsmarkedet, når 
han styrer workshoppen 
”På kanten af arbejdsmar-
kedet”.
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PUbkonferencen byder på 4 forskellige workshops fredag eftermid-
dag - du kan deltage i én af dem. vi vil gøre, hvad vi kan, for at opfylde al-
les ønsker, men der kan maksimalt være 50 personer i hver workshop. 
Derfor vil du, når du tilmelder dig, blive bedt om at vælge to workshops i 
prioriteret rækkefølge.

i de forskellige workshops arbejdes der intenst med et af de fire em-
ner, og på en måde, så der kan komme et kvalificeret output til brug i lør-
dagens politiske debat.

Workshop 1
på kanten af arBejdSmarkedet
i denne workshop sætter vi fokus på de mennesker, der ufrivilligt havner 
på kanten af arbejdsmarkedet. hvilke projekter kan vi som hk’ere være 
med til at sætte i søen for at få mennesker på kanten af arbejdsmarke-
det tilbage som fremtidige kolleger?
oplægsholder: Professor bent greve,  RUC.  

Workshop 2
den gloBale udfordring - outSourCing
i denne workshop tager vi udgangspunkt i ønsket om at bevare arbejds-
pladser i Danmark. hvad kan vi som aktive medarbejdere på arbejdsplad-
sen stille op, når ledelsen stiller forslag om outsourcing af arbejdspladser. 
oplægsholdere: i denne workshop vil du blandt andre kunne møde 
medlemmer fra hk hovedstadens Task force-gruppe, der arbejder med 
problemstillingerne omkring outsourcing. 

Workshop 3
fremtidenS hk’er - karriereudvikling
velkommen til en workshop, hvor der sættes fokus på de hk-job, der for-
svinder, og dem, der kommer i stedet. hvordan bevæger man sig som 
hk’er fra de udsatte job over til de mere fremtidsrettede? i denne work-
shop ser vi også på fremtidens hk, og hvordan hk kan overleve og ud-
vikle sig - eller den provokerende udgave, hvor hk nedlægger sig selv!
oplægsholder: fremtidsforsker Jesper bo Jensen, fremtidsforsk. 

Workshop 4
joBSkaBelSe og innovation
Workshoppen tager udgangspunkt i den stigende ledighed, der også 
gælder hk-området. hvad gør vi ved langtidsledigheden og ungdomsar-
bejdsløsheden. hvordan får vi skabt de job, der mangler?  og hvad med 
den forkortede dagpengeperiode?
oplægsholder: bent N. Mortensen, udviklingskonsulent på Professi-
onshøjskolen Metropol.

Sådan tilmelder du dig
Tilmeldinger foregår efter først til mølle-princippet. sidste frist 
for tilmelding er 28. juni 2011.
Du tilmelder dig ved at klikke ind på din branchesektions hjem-
meside: 

itmk hk.dk/itmk
luftfart hk.dk/luftfart
organisationer hk.dk/organisationer
privat service hk.dk/privatservice
produktion hk.dk/produktion
sundhed & velvære hk.dk/sundhedvelvaere
transport & turisme hk.dk/transportturisme 

kursus nummer 0600-11-14.
Tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse 
fra kursusafdelingen. 

Praktiske oplysninger
Deltagelse i konferencen er gratis. Din branchesektion betaler 
transporten, svarende til Dsb standardpris t/r. branchesektio-
nerne udbetaler ikke tabt arbejdsfortjeneste og/eller diæter ved 
deltagelse i konferencen.

Tilmelding til konferencen er bindende. Melder du afbud min-
dre end 8 dage før konferencen, ser vi os nødsaget til at opkræ-
ve overnatningsgebyr på 895 kroner. Dette gælder naturligvis 
ikke ved sygdom.

overnatning til konferencen er som udgangspunkt på enkeltvæ-
relse. Ønsker du at dele værelse med en kollega i dobbeltvæ-
relse, eller ønsker du at deltage i konferencen uden at benytte 
dig af overnatning, kan det også lade sig gøre. Du får mulighed 
for at gøre opmærksom på dette, når du tilmelder dig på hjem-
mesiden.

har du andre spørgsmål i forbindelse med pubkonferencen, 
kan du kontakte kursusafdelingen på telefon:  33 30 42 00 - 
husk at oplyse kursus nrummer 0600-11-14.

Workshopperne på pubkonferencen

TTransport & Turisme
din branchesektion i HK/PrivatT
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44 Fede appS til arbejdSbrug
har du fået smartphone på dit arbejde, kan du her få fem tips til nogle 
af de mange fede applikationer, der kan bruges til at lette din arbejdsdag.
❚  Du kender måske dropbox-systemet i forvejen. Det går ud på, at du op-

retter en form for gratis harddisk på internettet, hvor du kan lægge bil-
leder, dokumenter og andet guf ud til brug for dig selv og andre, du øn-
sker får adgang. Dropbox findes også som gratis applikation til iPhone 
og android, og den kan vise sig nyttig, hvis du hurtigt vil have delt noget 
information fra din mobil med dig selv eller andre over nettet.

❚ bruger du masser af tid på at huske forskellige koder på arbejdet, og 
når du har fri, så er lastPass et ganske nyttigt redskab. lastPass funge-
rer nemlig som en kodehusker, der via et sikkert krypteret system kan 
hjælpe dig med dine koder, når du står og har glemt dem. lastPass er 
gratis og fås til stort set alle smartphone-typer.

❚ har du været til et møde eller et kursus, hvor der er blevet skrevet en 
masse gyldne noter op på et whiteboard, har du måske prøvet at tage et 
billede efterfølgende, der er så mørkt, at du slet ikke kan læse, hvad der 
står. Det kan applikationen Whiteboard Capture imidlertid lave om på. 
Programmet koster sølle 15 kroner, men findes desværre kun til iPhone.

❚ vil du have hjælp til at huske på møder, opgaver og arrangementer, så 
er evernote en ganske god applikation. her kan du både skrive noter, 
indtale memoer og tage billeder til senere brug for din hukommelse. 
applikationen er gratis og fås til både iPhone og android.

kilDe: DU oCh JobbeT

Bøj og Stræk 
på kontoret 

Gigtforeningen har produceret 
nogle små videoklip med øvelser 
til dig, der arbejder på kontor. se, 
hvordan du i hverdagen kan gøre 
dit til at forebygge gener i led, ryg 

og muskler, på: 
http://bit.ly/kontorarbejde

Psykisk NeDsliDNiNg 
koster Jobbet
Danmark er det land i verden, hvor 
flest må forlade arbejdsmarkedet på 
grund af psykisk sygdom. Det fremgår 
af en omfattende oeCD-rapport, skri-
ver berlingske. Når fire danskere fik en 
førtidspension eller et fleksjob i 1995, 
så forlod den denne af dem arbejds-
markedet på grund af psykiske lidelse. 
i dag gælder det hver anden.

en lang middagslur 
gør dig skarpere
Lange arbejdsdage kan gøre de fleste trætte og øre i hovedet, 
og faktisk ville vi blive langt skarpere af 100 minutters middagslur 
midt på dagen. Det viser ny amerikansk forskning fra University of 
California, skriver videnskabshjemmesiden livescience.com.

forskerne har testet 44 personer, der fik en hukommelses-
test med 100 navne og ansigter. efterfølgende blev halvdelen af 
holdet lagt til at sove i 100 minutter, mens de andre var vågne 
som sædvanligt, og senere på dagen fik de en ny hukommelses-
test. her viste det sig, at soveholdet klarede testen 10 procent 
bedre, mens det vågne hold var 12 procent dårligere. Derfor 
mener forskerne, at de 100 minutters søvn er ideelt for at kunne 
præstere mere senere på dagen.

- Det ser ud til at være det første bevis, vi kender til, der viser 
en proaktiv fordel ved søvnen, siger en af forskerne, Matthew 
Walker, til livescience.com.

Undersøgelsen er blevet bragt i tidsskriftet Current biology.
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nyt &
 nyttigt

Karriere lyder, som om man skal ende med at 
blive noget stort, men det handler om at få et 
rigt arbejdsliv, og så dur det ikke, at det kun er 
kvinderne, der skal have børnene.
stine Bosse, for nylig aftrådt koncernchef i Tryg, til Berlingske Tidende

Går du sukkerkold på 
arbejdet, har det tit noget 
med din kost at gøre. Derfor 

har kandidat i human ernæ-
ring Preben vestergaard han-

sen og ernærings- og sundheds-
studerende kristine Naalkjær fra profes-

sionshøjskolen Metropol set nærmere på, 
hvad du kan gøre for at undgå fænomenet.

1. Spis morgenmad
sørg først og fremmest for at spise morgen-
mad hver morgen, og at din morgenmad er 
spækket med protein fra for eksempel magre 
mælkeprodukter eller magre oste- og pålæg-
styper. Protein holder dig ganske enkelt mæt 
i længere tid. spis fiberrigt, og vælg morgen-
madsprodukter uden sukker.

2. husk mellemmåltiderne 
Mellemmåltider har stor betydning for dit 
energiniveau og kan hjælpe dig med at 
kontrollere lysten til søde sager. spis der-
for gerne to-tre mellemmåltider i løbet af 

dagen. Men undgå at spise sødt som slik og kage, og 
undgå især kunstige sødestoffer. lad i stedet dine 
mellemmåltider bestå af mad, der skal tygges, det 
stimulerer hjernens mæthedscenter. 

3. Drik vand 
kroppens væskebalance er helt afgørende for dit 
velbefindende. for lidt væske kan medføre hoved-
pine og træthed på grund af dehydrering. Drikker du 
dagligt 1-1½ liter vand og husker at drikke tilsva-
rende ekstra, når du motionerer, giver du din krop 
optimale forhold til at føle sig frisk hele dagen.

4. bevæg dig 
Uanset hvor træt og ugidelig, du føler dig, så er mo-
tion vejen til mere energi. benyt derfor enhver lej-
lighed til at presse lidt motion ind i løbet af din dag. 
forskning viser, at det kan gøre en stor forskel. be-
gynder du først at tænke over, hvor du kan skub-
be lidt motion ind, er det slet ikke så svært at nå op 
på 30 minutter - og det vil vise sig, at du hurtigt får 
energi til endnu mere.
kilDe: DR

sådan går du Fra at være god 

til Fantastisk
nogle gange er det ikke godt nok at være god til noget, så vil vi 
gerne være fremragende. Det kan lade sig gøre, men kræver hårdt 
arbejde. her er seks råd til, hvordan du griber det an: 
❚ forfølg, hvad du elsker. 
❚ gør det svære og krævende først og tidligt på dagen.   
❚ arbejd intensivt uden afbrydelser maks 90 minutter. 
❚  få professionel feedback, men i rette doser.  
❚ Tag regelmæssige og gerne lange pauser. 
❚ hav specifikke tidspunkter til bestemte ting.
kilDe: WWW.leDeRWeb.Dk

undgå at gå sukkerkold

’
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46 %
af HK/privats medlemmer har søgt 
nyt job inden for de seneste par år
kilDe: ePiNioN foR hk/PRivaT 

Udendørs arbeJde giver sMil på læben
hvis du bruger en del af din arbejdsdag i det fri, har det en positiv effekt på humøret. Det viser en un-
dersøgelse fra arbejdsmedicinsk Klinik på aarhus universitetshospital. i alt 650 offentligt ansatte er blevet 
undersøgt, og konklusionen lyder, at faggrupper, der arbejder mere end to timer i udendørs dagslys, har 40 
procent mindre risiko for at være nedtrykte og i dårligt humør i forhold til dem, der arbejder indendørs.

- Det moderne menneske opholder sig inden døre ved kunstigt lave lysniveauer næsten alle døgnets 
vågne timer. Hvis det har betydning for helbredet, vil det derfor berøre mange mennesker. Derfor efter-
prøver vi nu vores fund med lysmålinger i en række indendørs og udendørs job, siger Henrik Kolstad, 
overlæge på arbejdsmedicinsk Klinik på aarhus universitetshospital.
kilDe: MagasiNeT aRbeJDsMilJØ

Fædre holder 
længere barselsorlov
Den danske mand er blevet mere tilbøjelig til at hol-
de sig fra arbejdet, når der er kommet nyt småfolk i 
hjemmet. Det viser de seneste tal fra Danmarks sta-
tistik over forældrenes barselsorlov i 2009. her holdt 
fædrene i gennemsnit 36 dages orlov, hvilket er to dage 
mere, end de gjorde i 2008. De halter dog stadig langt 
efter kvindernes 296 dages orlov, men de seneste fem 
års statistik viser en større og større udligning. således 
kunne lidt mere end hvert andet af de 62.818 fødte børn 
i 2009 nyde godt af, at både mor og far tog barselsorlov.
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Kan du høre, 
hvor din kollega 
kommer fra?
Det kan være svært at forstå, hvad kollegaen eller kunden 
siger, hvis i kommer fra hver jeres landsdel. Men bor du vest 
for storebælt, er du nok bedre til at forstå dialekter, end hvis du 
kommer fra den modsatte side af bæltet. Det viser en undersø-
gelse, som sprogforsker Michael ejstrup fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole har konstrueret for videnskab.dk.

Tæt ved 30.000 danskere har taget en test, hvor de skulle lytte 
til syv lydklip og placere, hvilken by de mente, dialekten kom fra. 
især fynboerne og jyderne syd for limfjorden var gode til at gæt-
te rigtigt, mens østdanskerne og nordjyderne var mindre skarpe.

- Dialektundersøgelsen bekræfter fordommene. Jo længere 
væk folk bor fra os selv, jo dårligere er vi til at kende deres dia-
lekt. Til gengæld kan vi høre detaljerne og spotte folk ret nøjag-
tigt, hvis vi bor tæt på dem siger Michael ejstrup.
Du kan stadig nå at teste dit eget dialektkendskab på
www.videnskab.dk/dialekttest
kilDe: viDeNskab.Dk

bedste budgetberegnere
har du brug for at gennemgå din økonomi og lægge et budget, findes der mange elek-
troniske budgetberegnere på nettet. Tænk Penge har testet 18 af dem og er kommet frem 
til, at beregneren fra budgethuset.dk er den bedste. Du skal dog tilmelde dig budgethu-
sets nyhedsmail for at få adgang til beregneren. På andenpladsen kommer Nykredit, der 
har hele tre beregnere, som du kan finde på
www.nykredit.dk/privat/info/bank/laeg-budget.xml   

a’ wa?

har du haft problemer med varer, du har 
købt over nettet? så er der nu hjælp at hente, 
skriver tænk.dk. e-handelsfonden har oprettet en 
forbrugerhotline, hvor du kan henvende dig, hvis du 

har handlet på en hjemmeside, der er e-mærket. hotli-
nen kan hjælpe dig med at finde svar på generelle spørgs-

mål om reklamationsret, fortrydelsesret, og hvornår netbutik-
ken må hæve på dit betalingskort.

forbruger hotline er åben alle hverdage kl. 9-15 
Ring på 44 85 85 90.

vidste 
du …
at 150.000 danskere i 
gennemsnit hver dag er syge-
meldt fra deres job? samtidig 
dropper hver femte langtidssy-
gemeldte helt ud af jobmarkedet 
efter at have været væk fra deres 
arbejde i et år. Men sygdom og ar-
bejde behøver ikke at udelukke hin-
anden. læs mere på 
www.sygmedjob.dk 

 ring, 
hvis netbutikken 
giver dig problemer
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mindfulness
teknikken er gammel og har rod i buddhis-
men, men i vesten som regel uden religiøst 
islæt.

amerikaneren Jon kabat-Zinn lancerede 
mindfulness som behandling mod kroniske 
smerter og stress i 70’erne. siden har store dele 
af den vestlige verden taget ideen til sig.

Mindfulness defineres af Joh kabat-Zinn som 
evnen til at være opmærksom i nuet på en bevidst 
og ikke-dømmende måde.

Der er ingen krav til, hvordan man skal sidde 
under mindfulness meditation, så længe man 
sidder afslappet og ikke falder sammen i ryg-
gen, så åndedrættet hæmmes.

Under meditationen skal man fokusere på sit 
åndedræt og acceptere de tanker, der melder 
sig, men give slip på dem med det samme.

Det er videnskabeligt dokumenteret, at meto-
den kan reducere stress, fobier og depressioner.
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vis det er en af de dage, hvor det er ved at være lige lov-
lig heftigt på arbejdet, kan du måske hjælpe dig selv 
med en kort omgang mindfulness på kontorstolen. 
Forslaget kommer fra Reinhard Stelter, der har forsket 

i mindfulness og er professor i idræts- og coachingspsykologi på 
Institut for Idræt, Københavns Universitet:

- Når det hele er lige ved at kamme over, man har fem bolde i 
luften og tankerne kører af sted om en telefonsamtale, man har 
haft tidligere, en diskussion med chefen eller noget tredje, kan 
det være godt at give sig selv 5-10 minutter med mindful ness. 
Man skal øve sig i at lægge tankerne på hylden, vende sin op-
mærksomhed mod kroppen og mærke, hvordan stolen har kon-
takt til bagdelen og ryggen, og fokusere på sin vejrtrækning. Det 
er et rigtig godt redskab til at håndtere stress, og det er videnska-
beligt dokumenteret, at det har effekt.

meditation uden religion. Reinhard Stelter definerer mindfulne-
ss som meditation, hvor religionen er pillet ud:

- Det er reduceret til teknik og dermed mere fordøjeligt for ve-
sterlændinge. Men ligesom i anden meditation handler mindful-
ness om at være til stede i nuet og kroppen. Man skal acceptere 
de følelser og tanker, der kommer til én om alt muligt, men give 
slip på dem igen i stedet for at opholde sig ved dem.

Det lyder måske enkelt og er det også for nogle, men mange 
skal træne en del for at nå dertil. Ofte mindst en måned, hvor man 
skal træne 5-7 gange om ugen i en halv time. Enkelte gange kan det 
også bare være 10 minutter. 

Senere kan der komme en form for krise, som kan sammen-
lignes med ulysten, når man er begyndt i et fitnesscenter og 
pludselig ikke længere helt ved, om man orker at blive ved. Men 
hvis man holder ud, giver det udbytte i hverdagen:

- Mindfulness er meget omtalt. Det tiltrækker mange men-
nesker, der har hørt, at det virker. Men ikke alle har den tålmo-
dighed, der skal til - for der sker jo ingenting! Det kribler i deres ›

h

Giv slip på 

Mindfulness er blevet populært og ikke 

uden grund, siger forsker. For mindfulness, 

der handler om at holde fast i nuet, har 

videnskabeligt dokumenteret effekt på stress 

og kan være et godt redskab til at håndtere en 

hårdtpumpet arbejdsdag

AF BiRGiTTe AABO FOTO sCAnPix

stressen
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krop for at foretage sig noget, og de får ingen god oplevelse ud af 
det, nogle føler endda direkte ubehag og synes pludselig, at det gør 
ondt rundtom i kroppen. Det er som at træne til en halvmaraton, 
man skal øve sig og blive ved med det. Man må ikke forvente, at 
man kan blive god til det på et øjeblik, siger Reinhard Stelter, der 
selv dyrker yoga og kombinerer det med mindfulness.

Genvind øjeblikket. At dyrke mindfulness er at skabe evnen til at 
slå automatpiloten fra, fortæller Nina Grønbech Pfeiffer. Hun er 
erhvervscoach og instruktør i mindfulness og har også tidligere 
holdt foredrag for HK-medlemmer i Østjylland om emnet:

- I hverdagen bliver man nemt tilbøjelig til at planlægge og tæn-
ke frem. For eksempel på, hvad man skal nå, inden arbejdsdagen 
er slut, hvad man skal huske på hjemvejen, osv. Det er meget ty-
pisk at reagere på den måde, når man har lidt for travlt hele tiden 
- man slår automatpiloten til og spiser for at blive mæt, men uden 
at smage, og kører i bil og er pludselig fremme, uden at kunne hu-
ske, hvad der skete undervejs. Tankerne er et andet sted. Det fra-
tager os øjeblikket her og nu og dermed muligheden for at nyde at 
tage et bad, i stedet for bare at skulle være ren, muligheden for at 
se de grønne træer, man passerer, i stedet for at bekymre sig om 
noget helt andet.

Mindfulness indebærer ikke, at der skal sanses nonstop, forklarer 
Nina Grønbech Pfeiffer, der selv har dyrket mindfulness meditation 
i seks år og bruger mellem 20 minutter og tre kvarter på det dagligt:

- Det handler om at få mulighed for at styre tankerne i stedet for 
at lade dem styre. At man bliver i stand til at stoppe op i hverdagen 
og mærke efter, hvad der sker lige nu. Måske beslutter man sig for, 
at det er i orden at slå automatpiloten til, forskellen er, at man bli-
ver bevidst om det og selv har truffet valget.

mere tolerant. Hvis du kommer til at mestre metoden, er det ikke 
kun dig selv, der får fornøjelse af det, er Nina Grønbech Pfeiffer og 
Reinhard Stelter enige om. For en nærværende, årvågen og min-
dre stresset kollega er også en mere tolerant kollega - eller leder. 
Mange mindfulnesskurser sælges til ledere, der loves bedre leder-
evne, ud over den personlige gevinst ved at bruge teknikken.

- I og med at man opnår sindsligevægt, bliver man også en bedre 

kollega eller leder. Man bliver roligere, mere opmærksom på, hvad 
der sker omkring en, også på arbejde, mere tolerant og accepteren-
de. Dermed får man færre uhensigtsmæssige reaktioner, så mind-
fulness kan være med til at skabe ro på en arbejdsplads, siger Nina 
Grønbech, der underviser mange forskellige faggrupper på sine 
kurser.

Når hun kører kurser i mindfulness, lærer deltagerne at sidde 
stille i en gruppe og fokusere på åndedrættet:

- Mindfulness meditation handler om, hver der sker lige nu. 
Man skal sidde stille og føle, hvad der passerer. Det er svært, når 
det hele tiden er tanker, der trænger sig på, men når man opdager, 
at sindet er stukket af, må man hente det tilbage og flytte fokus, i 
stedet for at lade tankerne hægte sig på som fiskekroge. Det er en 
form for koncentrations- og nærværstræning.

Meditationen kan også hjælpe til, at man bliver mere opmærk-
som på kroppens små signaler og for eksempel mærker spændin-
ger, man ellers ville have overhørt. Så i stedet for pludselig at sidde 
med en dundrende hovedpine kan man være heldig at løsne op for 
nakkespændingerne, der førte til den, i tide.

Læg en tanke på hylden. Også alvorligere sygdom har mindful-
ness effekt på. Professor Reinhard Stelter har i sine studier blandt 
andet interesseret sig for et tilfælde med en kvinde, der i flere årti-
er led af agorafobi - frygt for at gå på åben gade:

- Hun turde ikke gå ud alene og skulle køres rundt hele hendes 
tilværelse var indrettet efter det. Men hun lærte at få styr på tanker-
ne om, hvad der kunne ske. Når de meldte sig, fokuserede hun på 
sin vejrtrækning. Det var en stor sejr for hende, da hun selv turde 
gå morgentur med sin hund.

Så handicappende fobier er sjældne, men det er stress som be-
kendt ikke. Også her gælder det ofte, at tanker tager overhånd:

- Mennesker med en større tilbøjelighed til psykiske problemer 
har ofte tanker, der bliver ved at køre i hovedet på dem. Med mind-
fulness bliver man i stand til at lægge en tanke på hylden, og det er 
meget gavnligt for de fleste.

Hvis du har lyst til at forsøge dig, findes der masser af bøger 
om emnet på markedet og biblioteket - og cd’er, hvor du bliver gui-
det gennem øvelser, mens du udfører dem. ❚

›

Tre små øvelser
Mindfulness handler om at være nærværende i øjeblikket og mærke kroppen. 
her er tre små øvelser:

Vaske hænder-øvelse: Næste gang du vasker hænder, så prøv at mærke 
efter, hvordan det egentlig føles. læg mærke til lyden og følelsen af det 
tempererede vand mod hænderne, sæben, der skummer, duften.

Føl skoen-øvelse: Når du alligevel står i kø i supermarkedet, så prøv at 
fokusere på din krop, mens du venter. føl for eksempel foden i skoen, hvordan 
den understøttes og har det godt og behageligt dernede - hvis du har ondt i 
tæerne, skal du finde en anden kropsdel af fokusere på.

kontorstol-øvelse: Mærk, hvor stolen har kontakt til bagdelen og ryggen. 
forsøg at lægge alle andre tanker på hylden og fokusere på din vejrtrækning.
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Der tages forbehold for fejl og udsolgte datoer. De detaljerede ferietilbud kan læses på mitHK, 
hvor man også finder de koder, som giver adgang til HK-medlemsrabatterne. Er du ikke allerede 
tilmeldt som bruger, gør du det nemt ved at klikke ind på hjemmesiden www.mithk.dk 

hk-medlemskabet giver også mulighed for ophold og rejser 
i både ind- og udland med mærkbare besparelser. klik ind 
på medlemstilbuddene på mithk.dk og spar penge i ferien, 
og når i ellers holder fri.

og lange weekender 
med hk-medlemsrabat

Hotel Christiansminde 
ved svendborg sund fejrer i hele 2011 sit 30 års 
jubilæum med et super tilbud på miniferie for alle 
hk-medlemmer – og 1. juli er der jubilæumsfest. 
se mere på mithk.dk.

klinten 
inviterer hk-familier på sommerferieophold i 
Rødvig på stevns for alle familiens generationer 
med masser af muligheder for aktiviteter og af-
slapning både inde og ude.

folkeferie.dk 
tilbyder ferie med medlemsrabat på feriecentre i 
Jylland, på fyn, sjælland og bornholm samt hk-
rabat på ferieophold på Malta.

Comwell 
tilbyder hk-medlemmer hotelophold over hele 
landet med medlemsrabat - klik ind på mithk.dk 
og se nærmere.

danCenter danland 
inviterer hele familien på ferie og miniophold. hk-
medlemmer får rabat på alle ferieophold i både 
danske og udenlandske sommerhuse og ferie-
centre.

danske kroer & Hoteller 
har udvidet med slotte og herregårde og 
giver nu medlemsrabat på samtlige over 
100 overnatningsmuligheder – se også 
særtilbuddene på mithk.dk.

dansol
som tidligere kaldte sig Danferie, tilbyder 
fortsat ophold i sommerhusene i fjal-
tring ferieby, hvor vestkysten er flottest. 
bestil ophold ved havet til uændrede pri-
ser og med stor hk-rabat.

dTf travel 
giver hk-medlemsrabat på kør selv-feri-
er, for eksempel seks dage på hotel i den 
nordjyske ferieby saltum ved vesterhavet 
eller otte dage på hotel i italien ved adri-
aterhavet.

ribe byferie 
er kåret som Danmarks bedste ferie-
center og tilbyder ferielejligheder med 
hk-rabat midt i landets ældste by tæt på 
utallige historiske seværdigheder og na-
turoplevelser i Nationalpark vadehavet.

Sommer 

sol
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ClAUs AGØ HAnsen
UDDAnnelsesKOnsUlenT

sTiG sØRensen
KvAliTeTsCHeF i A-KAssen

mOGens nies 
ARBeJDsmilJØCHeF

KiTTy DenCKeR
ARBeJDsPsyKOlOG

mORTen sKOv
KOnsUlenT På PensiOnsOmRåDeT

Står til rådighed i sommerferien
Jeg skal snart på tre ugers sommerferie, men min arbejdsgiver 
kræver, at jeg aflytter min telefon en gang om dagen, mens jeg hol-
der ferie. og hvis der er noget, skal jeg ringe. er det lovligt? og hvis 
det er: burde jeg så ikke få ekstra betaling for det? og kan jeg nægte?
vh
Den ferieramte

Svar: 
kære ferieramte
Nej, det er ikke lovligt, at din arbejdsgiver kræver, at du udfører ar-
bejde i din sommerferie. Det kan sidestilles med ferieafbrydelse og i 
henhold til ferielovens § 15, stk. 3 kan allerede begyndt ferie ikke af-
brydes. en opfordring til at bidrage med en egentlig arbejdsindsats - 
uanset om du bliver bedt om at møde op på arbejdet eller bliver bedt 
om at levere et stykke arbejde fra feriestedet - vil være i strid med 
lovens forbud om at afbryde ferien. Du vil derfor kunne afvise at ud-
føre det ønskede arbejde med henvisning til ferielovens § 15, stk. 3.
god ferie!
med venlig hilsen
Carlo søndergaard

Vi har på min arbejdsplads (med 450 ansatte) været igennem en 
frygtelig masse organisationsændringer på grund af nedskæringer i 
de seneste to år. På en eller anden måde er jeg havnet med nogle ar-
bejdsopgaver, som jeg slet ikke har lyst til. Men på den anden side 
skal jeg jo være glad for, at jeg overhovedet stadig har et job. hvordan 
kan jeg gøre opmærksom på, at jeg gerne vil noget andet (jeg har selv 
et par ideer til, hvilke afdelinger jeg godt vil være i) uden at skulle lyde 
som et utaknemmeligt skarn?
Hej fra
Overleveren

Svar: 
kære overlever
Du ved, hvilke arbejdsopgaver du ikke har lyst til, og du ved sikkert også, 
hvilke du har lyst til. De opgaver, vi er glade for at løse, er typisk også 
dem, vi er gode til. og du skal nu til at sælge dig selv og det, du kan. 

Når man ønsker at skifte job internt, er der et par råd, der er gode 
at følge;

- skaf dig viden om afdelingen, du gerne vil overflyttes til; hvilke 
opgaver løses der, og hvilke kompetencer kræves der? hvad har de 
eventuelt af opgaver, de mangler ressourcer til? 

- styrk dit netværk i afdelingen, find en eller flere, du kan sparre 
med, og gør dig synlig for den eller dem, der har beslutningskraften til 
at ansætte dig i afdelingen. sørg for, at de ved, hvad du kan.

- afhængigt af hvor tryg du er ved din leder, kan du søge opbak-
ning hos hende/ham. hvis der er en hR-afdeling på din arbejdsplads, 
kan du søge sparring der.

Du kan altid starte lidt diskret, men ofte er det nødvendigt at sige 
det, man ønsker, højt.
held og lykke med dit forehavende.
med venlig hilsen
Helle Drachmann

Jeg vil rokere internt
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Helle DRACHmAnn
KARRieReRåDGiveR

CARlO sØnDeRGAARD
FAGliG CHeF

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 al-
tid 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, Weide-
kampsgade 8,  0900 københavn C, mærket brevkassen.

illUsTRaTioN DasRoTesRabbiT  foTo lisbeTh holTeN

brevkassen

Jeg møder tidligt hver morgen, lidt før 
min chef, som altid er på kontoret som num-
mer to. han kan ikke undgå at se mig, når 
han går ind på sit kontor, men han siger al-
drig godmorgen på vej ind. Jeg synes, det er 
frækt. han er ellers meget høflig i andre si-
tuationer, så jeg forstår ikke rigtigt, hvad der 
sker. gør du?
vh.
Betina

Svar: 
kære betina
han er måske bare søvnig? i hvert fald kan 
du vel selv være den, der siger godmorgen 
til din chef. Jeg er godt klar over, at forskel 

i status gør det betydningsfuldt, at din chef 
hilser på dig. Du skriver imidlertid, at han er 
meget høflig i andre situationer, hvilket jeg 
synes er vigtigt. Prøv at hilse og sige god-
morgen - ikke hver morgen, men hver ene-
ste morgen. som bekendt må man ændre på 
sin egen adfærd, hvis man vil have andre til 
at ændre på deres. 

kan du ikke gøre det til en lille joke, du 
har for dig selv? og lav et lille væddemål 
med dig selv om, hvor mange gange du skal 
sige godmorgen, før din chef gør det. 

Jeg tror ikke, at det kan betale sig for dig, 
at gøre det til et stort problem. 

god fornøjelse.
med venlig hilsen
Kitty Dencker

Min chef siger aldrig godmorgen

På mit nye job sidder vi alle ved laptops (bærbare computere, red.) 
og arbejder. Det er et ret stort problem for mig, idet jeg døjer med til-
bagevendende seneskedehindebetændelse, så jeg har ondt hele tiden 
i øjeblikket. Jeg glemte at spørge om arbejdsredskaberne til jobsam-
talen, så nu føler jeg lidt, at jeg ikke kan være bekendt at komme og 
stille krav om nyt udstyr. Men hvad kan jeg egentlig gøre krav på?
med venlig hilsen
maria m.

Svar: 
kære Maria M. 
Det er en alvorlig lidelse, du her har pådraget dig - og den bør under 
alle omstændigheder anmeldes til arbejdsskadestyrelsen. Din læge 
har pligt til at gøre det. Det kan også ske i samarbejde med din sikker-
hedsrepræsentant og jeres personaleafdeling. 

herefter skal du have ændret din arbejdsplads, så du får en kor-
rekt arbejdssituation. kravene finder du i en vejledning, som blandt 
andet hk sammen med arbejdsgiverne har udarbejdet om skærm-

arbejde. se vejledningen på www.barkontor.dk.  Tastatur adskilt fra 
skærmen er et af kravene her - og det er arbejdsgiveren, der har for-
pligtigelsen til at sørge for, at din arbejdsplads er i orden. 

Det er i øvrigt også et krav i lovgivningen, at hvis man bruger bær-
bare computere regelmæssigt og mere end cirka 2 timer næsten 
hver arbejdsdag på den faste arbejdsplads, skal computeren opfylde 
de samme indretningskrav, som gælder for stationære computere. 
brugeren skal blandt andet kunne stille tastaturet skråt, og det skal 
kunne skilles fra skærmen. Det kan for eksempel ske ved tilkobling 
af ekstra tastatur og mus. Du kan læse mere om det i at-vejledning 
D.2.3. om skærmarbejde fra arbejdstilsynet.

Du kan læse om konsekvenserne af brug af laptops på vores sider 
om museproblemer (skader) på www.arbejdsmiljoeportalen.dk.

hvis du får problemer undervejs med indretning med videre er du 
meget velkommen til at kontakte din lokale hk-afdeling. 
med venlig hilsen
mogens nies 

krav til bærbare computere
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mogens og anders er langt hyppigere navne end Ka-
ren og Anne på de danske direktørgange og lederpo-
ster. At det ikke er en tilfældighed, kunne en ny un-
dersøgelse blandt 3.000 HK’ere godt tyde på. Den 
viser nemlig, at ud over at dobbelt så mange mænd 
som kvinder er ledere, så er det også dobbelt så man-
ge mænd som kvinder, der har lyst til at være ledere. 
Og af dem, der allerede er ledere, svarer mændene, 
at de har arbejdet målrettet og bevidst for at blive det. 
Mens flertallet af kvinderne oplever, de er blevet lede-
re ved lidt af en tilfældighed.

HK-bladet er derfor gået på jagt blandt en række 
forskere for at få ram på sandheden. Har mænd bare 
et mere udtalt ledergen end kvinder? Og skal man 
derfor acceptere, at antallet af Karen’er og Anne’r ikke 
kan matche antallet af Mogens’er og Anders’er?

kvinder har lyst, men tror ikke på muligheden
Yvonne Due Billing, fil.dr., lektor ved Sociologisk In-
stitut ved Københavns Universitet, der har forsket 
meget i karriere og køn, mener, at både uddannelse 
og alder har en betydning for, om man siger, man 
gerne vil være leder. 

- Der er en tendens til, at ældre og lavere uddanne-

de kvinder ikke rigtigt har den forestilling, at de skal 
være ledere. Men det betyder sådan set ikke, at de 
ikke har lyst, siger hun og fortsætter:

- Grundlæggende tror jeg, der er mange fle-
re kvinder, der vil være ledere, end dem, der gi-
ver udtryk for det. Kvinder har bare ikke samme 
tro på, at de bare kan blive det, de vil. De dan-
ske kvinder har ikke så mange kvindelige rol-
lemodeller, og de lever i et land, hvor der er 
en masse kønsstereotype forestillinger. Det er 
ikke, fordi de danske kvinder mangler kom-
petencer, og de har noget nær verdens højeste 
deltagelse på arbejdsmarkedet - det siger bare 
noget om kvindesynet herhjemme. Vi er langt 
bagefter med ligestillingen, siger hun.

Mette Verner, økonom og forskningschef 
ved Danmarks Journalisthøjskole, der har for-
sket i køn og ledelse, er enig i, at det handler 
meget om, at mænd er mere bevidste end kvin-
der om, at de vil være ledere.

- Når man ser på, at mandlige ledere er gået 
målrettet og bevidst efter at blive ledere, mens 
kvindelige ledere oplever, de er blevet ledere ved 
en tilfældighed, så kan man måske konkludere, at 

Dobbelt så mange mænd som kvinder er ledere og har lyst til at være 
ledere. Det viser en ny HKundersøgelse. Forskere forklarer, at mange 
kvinder faktisk har lyst til at være ledere, men de er ikke bevidste om det, 
medmindre de bliver opfordret til det 

mænd løber 
stærkere end 
kvinder mod 
lederposter

AF KiRsTen mARie JUel Jensen  illUsTRATiOn miKKel Henssel
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›

mænd løber 
stærkere end 
kvinder mod 
lederposter

flere mænd end kvinder 
er ledere og vil være ledere
har du lyst til at være leder?
 k m
Ja  17 % 30 %
Nej  63 % 45 %
Jeg er allerede leder  6 % 13 %
ved ikke  14 % 12 %

kvinder føler, de bliver ledere ved tilfældighed
41 procent af de mandlige hk’ere, der er ledere, siger, 
de altid har haft ambitioner om at blive ledere og har 
arbejdet målrettet for det. kun 18 procent af de kvin-
delige ledere svarer det samme.
43 procent af de kvindelige hk’ere, der er ledere, si-
ger, at tilfældigheder førte til, at de blev ledere. kun 
27 procent af de mandlige ledere svarer det samme. 
(Resten har angivet andre årsager)
kilDe: UNDeRsØgelse blaNDT 3.000 hk’eRe UDfØRT af hk’s 

aRbeJDsliv- og aNalyseafDeliNg og NyheDsMagasiNeT hk.

kvinder bare ikke altid er lige be-
vidste om, at de vil være ledere. 

Men hvis de bliver opfordret 
til det, så forholder de sig til 
det og har ofte lyst til at gå 
ind i det, siger hun.

Det handler om testosteron
Karen Schultz, der er er-
hvervspsykolog har til gen-
gæld lidt andre forklaringer 
på, hvorfor flere mænd end 
kvinder løber efter lederpo-
sterne.

- Ud fra alt det jeg ved, er 
min konklusion, at der er en 
biologisk forskel på mænd og 
kvinder, som kan måles i no-
get så banalt som kønshormo-
net testosteron. Hvis man un-
dersøger på, om folk har lyst til 
at lede, kan man se, at lederøn-
sket stammer fra den ende af 
skalaen, hvor der er mest te-
stosteron. Man kan sige, at et 
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Hvorfor vil du gerne være leder?
Jeg har taget nogle hk-kurser som 
”går du med en leder i maven?” og 
”Personaleledelse”. Disse kurser be-
kræftede mig i, at jeg gerne vil videre. 
Jeg er glad for mit job, men jeg kan 
godt lide at have ansvar og har fået 
god respons fra kolleger på mine le-
deregenskaber, så det har givet mig 
blod på tanden. Jeg har haft nogle le-
deropgaver, som jeg har haft det godt 
med, men jeg har ikke været formel 
leder – det vil jeg gerne prøve.

Har du altid haft lederegenskaber 
og ambitionen om at blive leder?
Jeg ved, at jeg har masser af kompe-
tencer. Men jeg har bare ikke papiret 
på det. vi indtager jo ofte roller ube-
vidst, når vi er i grupper. Jeg bliver 
lynhurtigt den, folk henvender sig til. 

Jeg bliver hurtigt den uformelle leder. 
og jeg befinder mig godt med det an-
svar og de opgaver, der følger med.

Har du overvejet, hvordan et leder
job vil passe med familieliv og fritid?
Da børnene var små, tog jeg en del 
lederkurser og havde lyst til at sprin-
ge ud i det. Men netop fordi børnene 
var små, endte jeg med at tænke, det 
ikke var det værd. Men nu, hvor bør-
nene er flyttet hjemmefra, har jeg fri-
heden og lysten til det igen.

Hvad har du selv gjort for 
at blive leder?
for en del år siden tog jeg et fag på 
merkonom-uddannelsen i ledelse og 
samarbejde og tog også nogle pri-
vate kurser i kommunikation og le-
delse. og nu har jeg igen taget nogle 
kurser. Til MUs-samtale har jeg givet 
udtryk for, at jeg gerne vil være le-
der. Det har jeg fået at vide, der ikke 
er muligheder for på min nuværen-
de arbejdsplads, så derfor er jeg op-
mærksom på, om der er lederstillin-

ger andre steder. Jeg har ikke fået en 
stilling endnu og har flere steder fået 
at vide, det er fordi, jeg ikke har for-
mel ledererfaring. så jeg føler, det er 
en barriere. for jeg kan jo ikke få le-
der-erfaring, før der er nogen, der er 
parat til at give mig det. 

Hvorfor tror du, at flere mænd end 
kvinder har lyst til at være ledere? 
som kvinde vil man lige være helt 
sikker på, hvad det indebærer at bli-
ve leder, og om man kan og har lyst. 
så jeg tror, mange kvinder tager kur-
ser og ud fra det vurderer, om de kan 
magte opgaven. Men mange mænd 
mener bare automatisk, at de eR le-
dere. og så må man sige, at det er 
de færreste hjem, hvor kvinden kan 
komme hjem, og så har manden hen-
tet børn, har maden klar og vasket 
tøj. 70 procent af husarbejdet lig-
ger stadig på kvinden. så mænd er 
dem, der kan blive siddende på job-
bet. Mens kvinder skal gå halv fire for 
at kunne hente børn. og det kan man 
altså ikke altid gøre i en lederstilling. 

Hanne lundHolm
49 år, gift og har to børn, 
der er flyttet hjemmefra
Socialfaglig konsulent i Viborg 
Kommune

› godt skud testosteron i kroppen inviterer 
til, at man vil være en styre-Kaj, siger hun 
og fortsætter:

- Ud over mængden af testosteron i 
kroppen skal man så lægge kulturen. Op-
vækst, skole, uddannelse, venner og om-
gangskreds har en betydning for, om man 
har lyst til at blive leder.

Forskere: 
Vigtigt at få flere kvinder i toppen
Forskerne mener altså, at kvinder har le-
dergenet. Det skal måske bare opmuntres 
lidt mere end mændenes.

- I mange andre lande er man begyndt 
at tage kønskvotering i brug. Jeg synes, 

det er mærkeligt, man ikke vil gøre 
det i Danmark. For hvis man fik 

flere kvinder frem i front, ville 
flere kvinder også af sig selv gå 
efter at blive ledere - og der er 

et behov, for at vi får udnyttet de 

høje kvalifikationer, som kvinderne har, si-
ger Yvonne Due Billing.

Det samme mener Mette Verner.
- Jeg synes, det er et problem, at der 

er så få kvindelige ledere. Der er en ræk-
ke mekanismer i samfundet, der gør, at 
mænd ofte ansætter mænd. Hvis man 
skal ændre på det, kræver det, at de mænd, 
der har indflydelse, beslutter sig for, at der 
skal ske noget med for eksempel mentor-
ordninger, og at man bliver opmærksom 
på de kvindelige talenter, siger hun.

Karen Schultz mener også, at sam-
fundskulturen kan være med til at ændre 
mønsteret i, hvem der bliver ledere. 

- Kulturen kan næsten altid komme 
biologien til livs. Så selv om man må-
ske ikke har så meget testosteron i krop-
pen, kan man godt blive leder. Men dem, 
der har testosteron er og bliver nogle, der 
automatisk vil bestemme, siger hun. ❚
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Hvordan blev du leder?  
Jeg startede min butikskarriere som service-
medarbejder i Rema1000 i en alder af 16 år. 
Da jeg efter to år på handelsskolen fik mu-
ligheden for at blive elev, valgte jeg at drop-
pe det sidste år på den ellers 3-årige hh. ef-
ter to år som elev blev jeg tilbudt at komme 
til en ny butik som souschef. efter et år her 
søgte jeg i lidl som souschef, da de åbne-
de deres første butikker i Danmark. Jeg fik 
jobbet og fik med det samme indtrykket af, 
at hvis man ville, kunne man nå langt i lidl. 
ganske rigtigt. efter cirka et halvt år blev jeg 
forfremmet til butikschef.

Har du altid haft lederegenskaber og ambi
tionen om at blive leder?  
lederrollen er noget, jeg har udviklet i job-
bet. Det er ikke noget, jeg ellers har dyrket i 
fritiden eller noget. Men når jeg er på jobbet, 
er jeg god til at tage styringen og have over-
blikket.

Overvejede du, hvordan lederjobbet ville 
passe med familieliv og fritid, inden du tog 
det?
Da jeg blev leder, var jeg bare mig selv og 
havde ikke med i overvejelserne, at det skul-
le passe sammen med et familieliv. Nu kan 
det da indimellem blive lidt presset i perio-
der. Man har jo mange timer, og der er mø-
der og kurser. Men det løser vi. 

Hvilke positive udfordringer er der i at 
være leder?
som leder får man indflydelse og mulighed 
for personlig udvikling. Man kan planlægge 
sin egen arbejdsuge og arbejdsgangen i virk-
somheden.

Hvorfor tror du, at flere mænd end kvinder 
har lyst til at være ledere?  
kvinder tænker mere over, at det kan være 
svært at få hjemmefronten til at hænge sam-
men med et lederjob. Jeg har tit oplevet at 
have kvindelige souschefer, men de har ikke 
lyst til at arbejde sig op og have det overord-
nede ansvar. De er blevet tilbudt det, men 
har sagt nej tak. Jeg ved ikke helt hvorfor. 
Det er, som om det sidste stykke skræmmer 
dem lidt.

Jan Henry Henriksen
28 år, forlovet med Joan, der har 
to børn
Butikschef, Lidl i Horsens

Kulturen kan næsten 
altid komme biologien 
til livs. så selv om 
man måske ikke har 
så meget testosteron i 
kroppen, kan man godt 
blive leder.
erhvervspsykolog Karen schultz

’

bo graversen
38 år, har en kæreste 
og to børn
Afdelingsleder for kopi/
print i Forsvarets Koncern
fælles Informatiktjeneste

Hvordan blev du leder? 
Det var egentlig lidt af et tilfælde. for godt 
fire år siden så jeg et opslag på nettet om, at 
forsvaret søgte en afdelingsleder inden for 
dette. Jeg havde egentlig ikke tænkt på at ar-
bejde for dem, eller i de baner, men det lød 
spændende.
 
Har du altid haft lederegenskaber 
og ambitionen om at blive leder? 
fagligt har jeg for en del år tilbage taget 
nogle merkonom-kurser og første del af hD, 
og personligt kunne jeg godt tænke mig at 
prøve at have et større ansvar. så det har al-
tid ligget i baghovedet. Men jeg har ikke sagt 
til mig selv, at jeg skulle nå et særligt niveau 
og har ikke søgt bevidst efter lederstillinger. 
Jeg søgte bare denne stilling, fordi det lød 
spændende. 

Overvejede du, hvordan lederjobbet ville 
passe med familieliv og fritid, inden du tog 
det?
Ja, det gjorde jeg faktisk. fordi jeg regne-
de med, der ville blive noget overarbejde og 
nogle rejser til sjælland. Men jeg synes, der 
er superordnede forhold. Der er ikke meget 
overarbejde. Jeg har 37 timer om ugen og 
flextid. Jeg kan sagtens få det til at hænge 
sammen med at have et privatliv. 
 
Hvilke positive udfordringer er der
 i at være leder?
at man kan se om det, man gør, virker, og til-
fredsstillelsen i at noget arbejde bliver ud-
ført gennem andre. 

Hvorfor tror du, at flere mænd end 
kvinder har lyst til at være ledere?
Det er noget meget grundlæg-
gende, der gør, at flere mænd 
vil være ledere. kvinder er 
mindst lige så gode ledere 
som mænd og kan tit over-
skue mere på én gang. Men 
jeg tror, mænd har det i sig, at 
de gerne vil måle sig op af andre 
mænd. hvem har den største 
bil – og hvem har den største 
løn og den største stilling.



H
K

 p
r

Iv
at

b
la

d
et

  m
a

j 
 2

01
1

46

▐ HK/Nordjylland 

▐ HK/MidtVest

▐ HK/Sydjylland

▐ HK/Østjylland

▐ HK/Midt

▐ HK/Sjælland

▐ HK Hovedstaden

• 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

• Sønderborg

• Rødekro

• Esbjerg

• Vejle
•  
roSKilDE

•  NykøbiNG FaLSTER

•  SlAgElSE
HK/Sjælland

•  KØbENHAVN
HK Hovedstaden

• bornholm

• Hillerød
• Horsens

• Holstebro

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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k
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vi skal betale 
det, det koster 
for at opdatere 
softwaren. vi 
skal investere, 
ikke skære ned.

’

har du et job? Har du en uddannelse? Er du arbejds-
løs og leder efter et arbejde? Er du nyuddannet? Gam-
mel? Ung?

Uanset hvem du er, hvor du er og hvordan din si-
tuation i øvrigt ser ud – så længe du er en del af ar-
bejdsstyrken, skal du stille dig selv spørgsmålet: Hvor 
er jeg om ti år?

Eller bare om fem.
Og slår mine kompetencer til?
Svaret på det sidste spørgsmål er enkelt: Nej. De 

slår ikke til. I hvert fald ikke, hvis du bare lader stå 
til. Hvis du lader dage blive til år, år til tiår, så vil dine 
kompetencer miste værdi i en grad, så du vil blive over-
halet indenom af alle, der bliver uddannet efter dig.

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen 
sagde i sin åbningstale i 2004:

”I dag er det ikke nok at tage en uddannelse og så 
tro, man kan leve af den resten af livet. Vi skal løben-
de dygtiggøre os. Vi skal kunne matche nye krav, når 
de gamle forsvinder. (…)Derfor skal der være bedre 
mulighed for at få relevant omskoling og efteruddan-
nelse. (…)Det gælder alle”.

Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv.
Problemet er bare, at Anders Fogh Rasmussens 

ord var tomme floskler. Han valgte at skære ned på ef-
teruddannelsesområdet, og hans efterfølger, Lars Løk-
ke Rasmussen, vælger nu at gøre det samme. I de-

res spareiver gør de langsomt, men sikkert, Danmark 
dummere og dummere. De har ikke villet investere i 
opdatering af Danmarks software.

Men det er jo præcis dét, der er vejen til varig 
vækst og velfærd: Vi skal betale det, det koster for at 
opdatere softwaren. Vi skal investere, ikke skære ned.

Og vi skal sikre ret til uddannelse – hele livet.
For langt de fleste vil én uddannelse ikke længere 

være nok. Jobskift, karrierespring og brancheskift vil 
ske undervejs. Så uddannelsessystemet skal indrettes, 
så man hele tiden kan blive bedre og tilegne sig nyt 
gennem hele livet.

Og er uheldet ude, så skal du kunne uddanne dig 
ud af arbejdsløshed.

En undersøgelse HK har foretaget blandt jer med-
lemmer viser, at halvdelen af jer har en reel bekym-
ring: I er bange for, at jeres kompetencer ikke mat-
cher fremtidens arbejdsmarked.

Og vi forstår jeres bekymring.
Derfor vil vi kæmpe for retten til at uddanne sig 

hele livet: Er du ufaglært, skal du have muligheden 
for at få en uddannelse. Har du en uddannelse, skal 
du have mulighed for at holde den ved lige eller for at 
opgradere den.

Vi skal gøre Danmark klogere – ikke dummere. 
Det er vejen til varig vækst og velfærd. Det er vejen til, 
at du kan føle dig tryg ved fremtiden.

Hvor er du om ti år?



branchesektionerne i Hk/Privat inviterer dig til 
politik uddannelse Beskæftigelse konference 
fredag den 30. september 2011 kl. 10.00 til lørdag den 1. oktober 2011 kl. 16.00
radisson bLu Scandinavia Hotel, amager boulevard 70, 2300 københavn

❚ Hvor ønsker vi, at det danske arbejdsmarked skal bevæge sig hen?
❚ Hvad er fagbevægelsens opgave fremover?
❚ Hvordan knækker vi ledighedskurven?
❚ Hvordan sætter vi liv i den slatne danske jobmotor?

TTransport & Turisme
din branchesektion i HK/PrivatT

vil du med på 

pub?

Læs mere om konferencen og tilmelding på side 30-31 i hk/Privatbladet

deltag i:

❚ Workshop  ❚ Politisk debat ❚ udformning af arbejdsmarkedspolitisk idékatalog til Hk/Privat ❚ Socialt samvær og netværksdannelse 


