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Fagforening skifter navn og vil være for alle 
 
Frie Funktionærer er blevet til Frie, og Frie er for alle. Nu træder fagforeningen ind i kon-
kurrencen blandt de øvrige tværfaglige frie fagforeninger og tilbyder Danmarks laveste 
priser og højeste serviceniveau. 
 
- Hos Frie vil vi gerne have endnu flere medlemmer, og derfor udvider vi målgruppen og 
sænker priserne for at blive ekstra konkurrencedygtige. Det siger direktør Jesper Wengel, 
der dog slår fast, at der ikke ændres på Fries dna med den nye strategi. 
 
Bygger på et stærkt fundament 
Personlig frihed på arbejdsmarkedet og retten til selv at vælge har været grundlaget for 
organisationen siden 1951. Samtidig har både fagforening og a-kasse gennem flere år 
ligget helt i top på Trustpilot, og det skal fortsætte ifølge direktøren: 
 
- Det er vores helt klare ambition, at medlemmerne skal have præcis samme gode per-
sonlige service og rådgivning, som altid har kendetegnet os – blot til en lavere pris. Det 
regner vi ikke med at få mindre tilfredse medlemmer af. 
Vi vil stadig være Danmarks bedste fagforening. Og nu er vi også den billigste. 
 
De mest tilfredse medlemmer 
Med en score på over 9 på Trustpilot har Frie de mest tilfredse medlemmer blandt alle 
landets fagforeninger og a-kasser. 
 
- Vi skifter navn for at markere, at nu er vi for alle, og det kommer ikke til at ændre på 
grundkernen i vores forening, fastslår Jesper Wengel. Vi er ikke større, end vi fortsat kan 
sikre den nære dialog og give medlemmerne effektiv og personlig hjælp i alle aspekter af 
arbejdslivet. Vi er ret sikre på, at det netop er grunden til, at vores medlemmer er så 
glade. 
 
De ca. 30.000 medlemmer af Frie har enten fagforening og/eller a-kasse og Danmarks 
bedste lønsikring kåret som bedst i test af Forbrugerrådet TÆNK Penge. 
 
Mere information 
Vil du vide mere om Frie, A-kassen Frie og vores nye tiltag og produkter, så besøg 
frie.dk, trustpilot.dk eller kontakt: 
 
Direktør Jesper Wengel 
Tlf: 5319 4878 
 
Presseansvarlig Maria Skovbjerg Henriksen 
Tlf: 2466 2752 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fries hovedkontor ligger i fredede bygninger i Odense, men har også  
afdelingskontorer i Aarhus og København samt en lang række  
mødesteder rundt i landet. 


