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Hvorfor vinder nye og alternative 

organisationsformer frem blandt 

vidensarbejdere?

Nye organisationsformer



Nye organisationsformer

Nyuddannet – hovedet fuldt af gode idéer og projekter – men 

ingen at realisere dem sammen med.

Freelance arbejde er underbetalt i forhold til fastansatte med 

samme kvalifikationer.

Løst netværkssamarbejde med uklar ansvarsfordeling, 

styring og aftaleindgåelse med kunder.

Selskabsformer med urealistiske kapitalkrav, hvor 

kapitalandelene er afgørende for den enkeltes rettighederU
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Kooperativer og vidensarbejdere

Medejerskab = medindflydelse

Værdidrevne virksomheder - ligeværdighed og demokrati

Aktiv deltagelse i virksomheden

Medejer - fastholde status som lønmodtager 

Medejernes rettigheder uafhængige af kapitalandele

Alle medejere har én stemme

Størst mulig nytte til virksomheden/medejerne

Overskuddet geninvesteres i virksomheden
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Kooperativer



Kooperativer – demokratisk ejerskab

• Ejes i fællesskab 

• Styres efter demokratiske principper – et medlem, en 

stemme

• Strategiske beslutninger er baseret på medejernes behov

• Overskud geninvesteres i virksomheden



www.ogtal.dk
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Demokrati i fællesejede virksomheder



Medarbejderejede kooperativer

Medarbejdere ejer 
noget af 

virksomheden

Medarbejdere ejer 
hele – eller det meste 

af virksomheden

Medarbejdere har 
lige demokratisk 

indflydelse på 
virksomhedens 

strategiske 
beslutninger



Hvordan bliver 

demokratiet realiseret? 

Demokrati i fællesejede virksomheder



Demokratisk ledelse i praksis

Interviews

Hvordan træffes beslutninger i organisationen?

Bidrager alle lige meget? 

Har nogen mere at skulle have sagt end andre? 



Flad organisationsstruktur

Og der er lige nu heller ikke nogen som har lyst til at være leder. Så det 

handler ikke kun om, at det er noget man vil lære til, fordi man synes det 

er bedre for arbejdsmiljøet. (…) Det er i hvert fald i omfanget af 

demokratiet. Men det er jo også fordi det er en underlig tanke, at det 

er en person, som man betror alle de vigtige beslutninger. 

Vi ville gerne lave en virksomhed, som var rarere at arbejde i. Hvor man 

var glad for at være. Og det indebar blandt andet det her med ikke at 

have et hierarki.
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Årlig sommerhustur

Månedsmøder

Mandagsmøder

Udvalg & netværker

Demokratiske værktøjer



Mandagsmøder
Virksomhedens øverste myndighed

Demokratiske værktøjer



Beslutningsprocesser, jamen dem kan jeg ret fint ridse op. 

Vi har jo månedsmødet og mandagsmødet som vores, det 

er der vi træffer beslutningerne, virksomheden som helhed, 

og det er sådan den øverste autoritet. Det er øverste 

organ i vores organisation. Og det foregår egentlig sådan 

relativt stille og roligt med at alle kan byde ind, oftest i form 

af et oplæg.
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De aflægger sig beretning til mandags‐ og månedsmødet når det giver 
mening, men de arbejder relativt frit og relativt selvstændigt. Og det er 
jo, når man lige udspalter magten på den måde vi gør, så vil der jo være 
nogle demokratiske dilemmaer. Og det er jo også både i forhold til: hvor 
forsvinder magten hen? Hvem sidder egentlig… Hvor har vi de magtfulde 
udvalg henne? Men også i forhold til, at det er på en eller anden måde 
et demokrati for dem, der møder op og dem, der rejser deres hånd. 
Dem der er der, det er dem, der har noget at skulle have sagt.

Demokratiske dilemmaer



Det største krav tror jeg, hvis der kan komme dårlig stemning om noget, så 

er det med ”du bliver nødt til at tage nogle af de her fællesmøder –

mandagsmøder og månedsmøder. De møder der faktisk er rigtig vigtige 

for, hvordan vi driver vores virksomhed. Der bliver du nødt til at være 

oplagt. Have læst dine ting. Bidrage med noget energi”. Det er ikke 

sådan, at man kan komme og sige ”hey venner, jeg er sgu lidt off i dag, 

fordi jeg lige skændtes mega meget med min mor” eller du ved, der er 

sådan en forventning om at… Men det er jo også os, der har den. Så du 

bliver nødt til at deltage i de der fællesmøder og det er vigtigt at vi får 

inputs på beslutningspunkterne for ellers kommer du pludselig om et 

måneder og siger ”jeg vidste slet ikke, at vi havde besluttet”, altså det må 

du følge med i eller sådan.

Krav ved demokratisk deltagelse
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Tak for jeres deltagelse!


