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 Vil du have 
 Markedsrente?

Hos MP Pension mener vi, at pension skal være til at 
forstå. Derfor tilbyder vi vores medlemmer at skifte 
fra Gennemsnitsrente til Markedsrente. 
Med Markedsrente får du hver måned en rente, der svarer til 
det afkast, som vores investeringsafdeling genererer. 
Stiger afkastet med 5%, stiger din opsparing med 5%. Falder 
afkastet med 5%, falder din opsparing med 5%. 

Pension skal være til at forstå. 

mppension.dk

Skift til 

Markedsrente på 

mppension.dk 



 

Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk

Gemt i Sudans sand ligger skatte fra en 
stor fortid: Egypterne kaldte det for Nubi-
en  – et land de forbandt med guld. Rejsen 
går til områder af Sudan, der regnes for 
at være nogle af de mest sikre i Afrika. Vi 
ser pyramider og rester af paladser for 
nubiske konger. I Meroe er der mere end 

50 pyramider i den kongelige nekropolis. 
Vi sejler tværs over Nilen til de berømte 
templer Soleb og Sedeinga, der blev 
opført under egyptiske faraoer. Til sidst 
hovedstaden Khartoum med sufi-cere-
moni. Max 20 deltagere.

13 dage • helpension • 22.900 kr.
Afrejse: 12. til 24. februar

Adventurerejse

Der er en duft af Arabien og røgelse over 
Oman. Og så har landet en vaskeægte 
sultan. Et særligt eventyr er en nat i hytter 
i Wahiba Sands. I ly af mørket tager vi til 
kysten for at se havskildpadder gå i land. 
Idylliske oaser med daddelpalmer og 
rødgyldne sand-ørkener. 
Max 19 deltagere.
11 dage • halvpension • 18.800 kr.
Afrejse: 6. januar • 8. februar

Oman

Sudan

Colombia Taiwan

OGSÅ REJSER TIL: Iran – Jordan – Marokko – Etiopien – Uzbekistan – Sri Lanka – Indien – Vietnam – Costa Rica – Peru

Latinamerikas nye paradisland. God tid 
i Cartagena ved den caribiske kyst. To 
nætter på stemningsfuld kaffe-hacienda. 
En særlig oplevelse er byen Medellin. Villa 
de Leyva regnes som Latinamerikas smuk-
keste koloniale landsby. Guldmuseet i 
Bogotá og præ-colombianske komplekser. 
Max 20 deltagere.
16 dage • halvpension • fra 25.400 kr.
Afr.: 7. november • 6. januar • 10. marts

Taiwan hed engang Formosa – og det 
 betyder ”Smuk ø”. På denne nye rejse 
op lever vi masser af naturskønhed, men 
også et dynamisk samfund med god 
infrastruktur og ikke mindst en kultur 
med mange facetter. På rejsen kommer 
vi bogstaveligt hele vejen rundt om dette 
fantastiske land. Max 20 deltagere.
14 dage • halvpension • 21.900 kr.
Afrejse: 25. marts til 7. april

Unikke ekspeditioner Du bliver ikke 
mindre i tvivl af at 
læse Information. 
Til gengæld bliver 
du oplyst.  
Vi fortæller om de 
store tendenser 
og sætter de 
små initiativer i 
perspektiv.  
Prøv Information 
gratis i en måned.



Tilbage efter sommerferie. I gang igen med 
arbejde eller studier. De fleste af os kan 
godt overskue hverdagen, selv om ferien per 
definition altid er for kort. Men en mindre 
gruppe medlemmer er i en helt anden situ-
ation. Her tænker jeg på dem, der har ned-
sat – eller slet ingen – arbejdsevne. Det er 
eksempelvis medlemmer, der har psyki-
ske problemer eller er syge af kræft. Med-
lemmer, der har fået varige stressmén, eller 
som bare var det forkerte sted på det forker-
te tidspunkt i en trafikulykke. Medlemmer, 
der brændende ønsker at arbejde og have en 
normal hverdag, men som ikke kan arbejde 
på normal fuld- eller deltid.

Vi tænker nok umiddelbart, at velfærds-
systemet samler alle op. At 
der er gode ordninger og et 
solidt sikkerhedsnet. Men 
de sidste år er der kommet 
en flænge i sikkerhedsnet-
tet. Det er blevet sværere at 
få et fleksjob på sin tidligere 
arbejdsplads, og det er blevet 
næsten umuligt at få en før-
tidspension, selv om ens ar-
bejdsevne er omkring nul.

Medierne har bragt histo-
rier om sengepraktikker, hvor 
dødssyge mennesker bliver 
slæbt igennem det ene for-
løb efter det andet på trods 
af lægefaglige anbefalinger. 
Jeg værdsætter, at historierne 
kommer frem i medierne, for 
det giver momentum til at 
ændre på den lovgivning fra 
2012, der fundamentalt ændrede vilkårene 
for både fleksjob og førtidspension.

Vi har i DM brugt dele af sommeren på 
at indgå en stærk alliance med flere andre 
fagforbund på tværs af hovedorganisationer-
ne, hvor vi stiller fælles forslag til, hvordan 
lovgivningen kan forbedres. I vores alliance 
har vi fokus på fleksjobberne, hvor vi arbej-
der for at gøre det lettere at forblive ansat 
på en arbejdsplads, selv om man ikke har 
fuld arbejdsevne. Et andet af vores forslag 
er, at de med markant nedsat arbejdsevne, 
eksempelvis under syv timer om ugen, skal 
have mulighed for selv at takke ja eller sige 
pænt nej tak til årelange såkaldte ressour-
ceforløb på nedsat ydelse svarende til kon-
tanthjælpsniveau. Det vil give værdigheden 
tilbage til de svageste, der reelt ikke har no-

gen chance for at komme tilbage på arbejds-
markedet. Det frivillige aspekt vil samtidig 
styrke tilbuddet om udviklingsprojekter til 
dem, der magter det, og hvor der er et reelt 
potentiale for tilknytning til arbejdsmarke-
det. Det vil gøre ressourceforløb til en ge-
vinst frem for en pisk.

Som medlem af DM kan du være stolt af, 
at det ser ud til at lykkes at samle store dele 
af fagbevægelsen bag krav om forbedringer 
for dem, der ikke har fuld arbejdsevne. Det 
er særligt vigtigt nu, fordi en evaluering af 
loven om fleksjob skal ligge færdig i starten 
af 2018. Vi udøver tidlig og rettidig interes-
sevaretagelse, og vi samarbejder på tværs af 
hovedorganisationerne, for det er sådan, vi 

hiver resultaterne hjem. Der 
er en sammenhæng mellem 
fagforeningsmedlemskab, lig-
hed og velstand i samfundet. 
Det er du med til at sikre ved 
dit medlemskab.

Vi oplever et intensive-
ret og strømlinet arbejds-
marked og et studieliv, hvor 
der knap er plads til eksperi-
menter, lidt slinger på vejen 
og mennesker, der ikke er i 
helt almindelig beskæftigelse. 
Det sætter os alle under pres. 
Når vi er raske, tager vi det 
for givet, at vi kan arbejde og 
studere på fuld tid. Men vo-
res livsbetingelser kan hur-
tigt ændre sig, og derfor er 
der brug for et solidt, værdigt 
sikkerhedsnet til dem, der 

ikke har fuld arbejdsevne. 
Jeg håber, at alle DM-medlemmer 

får en god start på arbejde eller 
studier efter sommerferien. Både 
majoriteten af medlemmerne, der 
har fuld arbejdsevne, og dem, der 
har andre vilkår, men som også for-
tjener fællesskabets styrke. DM 
er klar til at hjælpe alle med 
karrieresparring, lønfor-
handling, arbejdsmiljø og 
alt det andet, der fylder, 
når man vender somme-
rens ferie ryggen.

Velkommen tilbage på arbejdsmarkedet

“Vi udøver 
tidlig og ret-
tidig interes-
sevareta-
gelse, og vi 
samarbejder 
på tværs af 
hovedorga-
nisationerne, 
for det er så-
dan, vi hiver 
resultaterne 
hjem”.

Camilla Gregersen, 

Formand

Hans Beksgaard, 

Næstformand, DM Viden

Anders Christian Rasmussen,  

DM Offentlig

Anita Kildebæk Nielsen,   

DM Offentlig

Anne Bisgaard Pors,  

DM Offentlig

Karin Hjortshøj Pedersen,  

DM Offentlig

Lis Kræmmer, 

DM Offentlig

Signe Møller Johansen, 

DM Offentlig

Birgith Sloth, 

DM Leder

Bjarke Friborg, 

DM Privat og selvstændige

Helle Idland, 

DM Privat og selvstændige

Jens Groth Andreasen, 

DM Privat og selvstændige

Julia Bjerre Hunt, 

DM Privat og selvstændige

Sine Jensen, 

DM Privat og selvstændige

Erik S. Christensen, 

DM Viden

Janne Glerup, 

DM Viden

Olav Wedege Bertelsen, 

DM Viden

Steffen Juncker, 

DM Viden

Thomas Vils Pedersen, 

DM Viden

Tommy Dalegaard Madsen, 

DM Viden

Lea Friedberg, 

DM Studerende

Alan Kernahan, 

DM Studerende

Miriam Brems Knudsen, 

DM Studerende
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Folketinget blæser på folket
Vælgerne er klare i spyttet. Politikerne på Christiansborg bør arbejde på at mind-
ske den økonomiske ulighed i samfundet. Det siger 68 procent af danskerne i en 
ny måling, som Gallup har foretaget for Magisterbladet.

Men langt den største del af danskerne oplever også, at det går den forkerte vej. 
59 procent siger, at den økonomiske ulighed er steget de seneste 20 år. Kun 9 pro-
cent siger, at Danmark er blevet mere lige.

De tørre tal viser, at flertallet har ret.
Fra 2002 til 2015 er Danmark rykket fra en andenplads til nummer 11 på listen 

over Europas mest lige lande, viser tal fra Eurostat. Vi er blevet overhalet ikke 
bare af de øvrige nordiske lande, men også lande som Slovenien og Tjekkiet.

Udviklingen er i høj grad skabt af de politikere, der ifølge danskerne burde ar-
bejde for større lighed.

Magisterbladet har med hjælp fra professorerne Bent Greve og Jørgen Goul 
Andersen samt fagbevægelsens tænketank Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ud-
arbejdet en liste over de seneste 20 års mest ulighedsskabende initiativer.

Listen indeholder 16 politiske aftaler og reformer. Selvfølgelig har globaliserin-
gen og den demografiske udvikling også betydning, men det er ifølge eksperterne 
hævet over enhver tvivl, at Folketinget har bidraget markant til de seneste 20 års 
stigende ulighed i Danmark.

Hvordan kan Folketinget så systematisk gå imod et stort flertal af befolknin-
gen? Hvem stemmer for større ulighed? Det har vi også forsøgt at finde svar på. 
Det viser sig, at Venstre og De Konservative har bakket op om de 16 mest ulig-
hedsskabende reformer.

Dansk Folkeparti har stemt for 13, mens Liberal Alliance har stemt for 8, De 
Radikale for 7 og S for 6, mens SF har stemt for 5.

Dagbladet Informations grundlægger, Børge Outze, sagde engang om journali-
stik, at den handler om at “udmåle afstanden mellem det talte ord og den faktiske 
handling blandt dem, der er betroet magt”.

For Venstre og De Konservative er der god sammenhæng mellem ord og hand-
ling. Det springer mere i øjnene, at en S-ledet regering trods kortere regerings-
tid end Fogh nåede at lægge stemmer til en håndfuld ulighedsskabende reformer. 
Det er således en Helle Thorning-ledet regering, der har stået bag kontant-
hjælpsloftet, lavere regulering af sociale ydelser, SU-forringelser, en markant ind-
skrænkning af førtidspensionen og ikke mindst topskattelettelser.

Men Dansk Folkeparti tager dog prisen for at være det parti, hvor afstanden 
mellem det talte ord og de faktisk afgivne stemmer i Folketinget er størst. Partiet 
taler jo stort set uafbrudt og med stor patos om de udsatte og social retfærdighed.

Men når der skal trykkes på knapperne i Folketinget, så stemmer Dansk Fol-
keparti for at tage penge fra dem, som har mindst, for at give penge til dem, som 
har mest. Ofte indgår udlændingestramninger i byttehandlen.

Kan det blive ved med at gå? Jeg kommer til at tænke på den skotske filosof og 
historiker David Hume, som sagde:

“Man kan narre hele folket en del af tiden, og man kan narre en del af folket 
hele tiden, men man kan ikke narre hele folket hele tiden!”
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Læs mere og tilmeld dig på ecml.dk. Deltagelse er gratis. Der serveres frokost og kaff e undervejs.

European Centre for Modern Languages – Kontaktpunkt Danmark

Deltag og få viden, inspiration og nye idéer:

 Hvad betyder sproglige og (inter)kulturelle 
 kompetencer på arbejdspladsen?

 Mulige tilgange til læring og succesfuld
 mestring af disse kompetencer.

 Hvilke pædagogiske og faglige udfordringer
 møder det multikulturelle og multisproglige
 arbejdsliv? 

 Hvordan kan kommende generationer få
 viden og indsigt, der gør dem kompetente 
 i forhold til behovet for sproglige og 
 (inter)kulturelle kompetencer?

Mandag d. 25. september 2017 på DOKK1 – Aarhus

Konference Sprog, Kultur og Arbejdsliv
 Rethink: Sproglige og (inter)kulturelle kompetencer i uddannelsen og på arbejdspladsen



Jo længere uddannelse, desto stør-
re pensionsformue. Sådan ser de tør-
re fakta ud for pensionsformuer blandt 
danskere i alderen 25 til 64 år. Og er 
du mand, er formuen langt større. 

Mænd har nemlig i gennemsnit en 
langt større pensionsformue end kvin-
der i alle faggrupper, og forskellen 
vokser i takt med antallet af år, man 
har studeret. 

Forskellen mellem højtuddannede 
mænds og kvinders 
pensionsformue er 
nemlig på 57 pro-
cent og dermed den 
største blandt alle 
uddannelsesgrup-
per. For danskere med folkeskolens 9. 
eller 10. klasse som højeste afgangsek-
samen er forskellen til sammenligning 
20 procent i mændenes favør.

Det viser en særkørsel over den gen-
nemsnitlige pensionsformue i 2015, 
som Magisterbladet har indhentet hos 
brancheorganisationen Forsikring & 
Pension. 

Mens mænd med en lang videregå-
ende uddannelse i gennemsnit har en 
pensionsformue på 1,658 mio. kr., har 
kvinder med en lang videregående ud-
dannelse kun en formue på 1,058 mio. 
kr. i snit. 

“Pensionsformuen afspejler lønfor-
holdene. Og mænd har oftere en høje-
re løn, fordi de vælger job og karriere-
veje, som giver højere løn. Derudover 
tager kvinder oftere mere barsel og 
deltidsjob, og det rammer pensions-
formuen negativt”, siger Lene Back 
Kjærsgaard, som er chefkonsulent i 
Forsikring & Pension.  

Da arbejdsmarkedspensionerne er en 
fast procentdel af lønnen, er det ikke 
selve pensionssystemet, men struktu-
rerne på arbejdsmarkedet, som i gen-

nemsnit rammer kvinderne hårdest, 
når pensionen bliver en realitet, forkla-
rer Lene Back Kjærsgaard.

Når eksempelvis den ene part i et 
parforhold vælger at gå på deltid for at 
tage sig af hjem og familie, mens den 
anden vælger at arbejde meget og få en 
højere løn, er det ofte en fælles beslut-
ning. Men pensionen glemmer man 
at tage med i det regnestykke, og det 
kan for eksempel blive et problem ved 

skilsmisse, hvor pen-
sionen ikke deles.

“Hvis pensionen 
bliver for lav, kan 
man som par derfor 
for eksempel vælge at 

indbetale ekstra til kvindens pensions-
ordning”, siger Lene Back Kjærsgaard.

Pensionsuligheden vokser 
mest i Danmark
Sektorformand i DM Privat for mere 
end 7.000 privatansatte og selvstændi-
ge magistre Julia Bjerre Hunt mener, 
at de nye tal viser, at uligheden i pensi-
onsformuer ikke er et individuelt pro-
blem. 

“Det er ret voldsomme tal. Det 
overrasker mig alligevel, at forskellen 
er så stor”, siger Julia Bjerre Hunt. 

Julia Bjerre Hunt mener, at det er 
helt skævt, at man ikke får pension un-
der hele barslen. 

Hun opfordrer nyuddannede og løst 
ansatte på arbejdsmarkedet til at tænke 
nøje på pensionsopsparingen. 

“Det er især de første år på arbejds-
markedet, der virkelig batter noget i 
den samlede opsparing. Mange nyud-
dannede tænker slet ikke over pen-
sion, når de træder ind på arbejds-
markedet, og glemmer eksempelvis at 
tænke pension med ind i deres første 
lønforhandling”, siger Julia Bjerre 
Hunt.

Danmark er desuden det EU-land, 
hvor uligheden mellem mænds og 
kvinders pensioner stiger mest. Det vi-
ser seneste rapport “The Gender Gap 
in Pensions in the EU” fra EU-Kom-
missionen, der er udarbejdet i samar-
bejde med de enkelte EU-lande. Her 
fremgår det, at uligheden i pensio-
ner mellem danske mænd og kvinder 
er steget med 6,5 procent fra 2005 til 
2010 i Danmark.

Ifølge Forsikring & Pensions seneste 
oversigt over danskernes pensionsfor-
mue fra 2015 er danske mænds pensi-
onsformue i snit 23 procent større end 
danske kvinders.   

Højtuddannede kvinders 
pension sakker langt bagud
Mænds pensionsformue er højere end kvinders i alle faggrupper, men 
forskellen er langt den største blandt de højtuddannede, viser ny særkørsel på 
pensionsformuen fra Forsikring & Pension. 

“Det er ret 
 voldsomme tal”.
Julia Bjerre Hunt, formand, DM Privat

Alder: 25-64-årige Mand Kvinde Forskel

----------- 1.000 kr. -----------

Grundskole 600 499 20 %

Gymnasial 826 586 41 %

Faglært 823 627 32 %

Kort videregående udd. 879 784  5 %

Mellemlang videregående udd. 1.092 774 41 %

Lang videregående udd. 1.658 1.058 57 %

Læs mere i sektorbladet DM Privat på DM.DK.

Kilde: Forsikring & Pension, opgjort for personer med en pensionsopspring per 2015.

GENNEMSNITLIG PENSIONSFORMUE OPGJORT PÅ UDDANNELSE

M A G I S T E R B L A D E T  0 7  ·  A U G U S T  2 0 1 7

7L I G E S T I L L I N G  af Martin Ejlertsen · me@dm.dk



optalt mere end 160 uddannelser fra dette års optagelsestal, 
hvor et gennemsnit på 02 fra gymnasiet er lig en adgangs-
billet.

Ifølge forkvinde for studerende i Dansk Magisterforening 
Lea Brith Friedberg afspejler en bestået studentereksamen 
ikke de krav, der stilles på universitetet. Men høje frafald 
er omvendt ikke en konsekvens af utilstrækkelig akademisk 
faglighed, mener hun.

“De studerende presses til at starte tidligere end før, og 
det har selvfølgelig en betydning for, hvor modne og sikre i 
deres valg de er. Derudover er de politiske reformer med til 
at skabe usikkerhed og forvirring. Fx dropper mange stude-
rende ud for ikke at blive ramt af et i mine øjne tåbeligt ud-
dannelsesloft”.

Næsten hver tredje underviser giver udtryk for, at de har 
sænket niveauet. Det gælder fx en underviser ved Institut 
for Bioscience på Aarhus Universitet:

“En stor del af det ekstra optag udgøres af studerende 
med dårlige forudsætninger, hvilket alt andet lige bety-
der en forringelse af undervisningen i forsøg på at få halen 
med”.

Mange giver dog også udtryk for, at de ikke går på kom-
promis med undervisningskvaliteten.

“Man bliver nødt til at skære mentalt igennem og fortsat 
undervise efter niveauet af dem, der har en god chance for 
at gennemføre og bringe faget videre”, lyder det fra en lek-
tor ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns 
Universitet.

Universiteter forsøger at skærpe krav
Flere universiteter har de seneste år taget skridt til at 
skærpe adgangskravene. Københavns Universitet har ind-
ført krav om et karaktergennemsnit på mindst 6, og SDU 
har indført optagelsessamtaler og test. Men selvom SDU 
tidligere også har varslet adgangsbegrænsninger på kvote 1, 
har ansøgere i år haft adgang til 45 bacheloruddannelser på 
universitetet alene med en bestået studentereksamen. Det 
gælder fx fag som matematik og informationsvidenskab, der 
ifølge den seneste opgørelse fra 2016 havde frafald på 40,7 
og 29,4 pct. blandt førsteårsstuderende.

Universiteterne har optaget stadig flere studerende. Nu siger et markant flertal 
af undervisere og forskere, at det har medført, at der er en gruppe studerende, 
som ikke har det faglige niveau. Blot at bestå en studentereksamen er fortsat 
adgangsbillet til mange studier. 

Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt til 3.700 undervisere 

og forskere på universiteterne.

• 779 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 21.

• 65 pct. af de svarende har mere end 10 års 

undervisningserfaring.

• 70 pct. af de svarende er enten lektor eller professor.

SÅDAN GJORDE MAGISTERBLADET:

 FORSKERE OG UNDERVISERE:

Flere studerende  
er uegnede til universitetet

62 procent af underviserne på danske universiteter erklæ-
rer sig enige i, at det øgede optag af studerende har med-
ført, at en gruppe studerende ikke har det nødvendige fag-
lige niveau.

Det viser en rundspørge, som Magisterbladet har foreta-
get blandt undervisere og forskere på de danske universite-
ter. I alt har 779 svaret på rundspørgen om kvalitet i under-
visningen.

32 pct. fortæller samtidig, at de sidste mange års øgede op-
tag har tvunget dem til at sænke niveauet i deres undervis-
ning, mens 42,5 pct. siger, at uddannelsernes kvalitet er faldet. 

I år er 28.893 blevet optaget på en universitetsuddannel-
se. Det er 481 færre end året før, men stadigvæk betydeligt 
mere end i 2007, hvor 21.600 blev optaget på universiteterne.

Ifølge Stina Vrang Elias, administrerende direktør i tæn-
ketanken DEA, der beskæftiger sig med forskning og ud-
dannelse, bør Magisterbladets undersøgelse give anledning 
til en diskussion af, om optagelsessystemet skal tænkes om. 

Hun finder det bekymrende, at så mange undervisere gi-
ver udtryk for, at en gruppe studerende ikke har det faglige 
niveau.

“Vi kan arbejde rigtig meget med kvalitetssikring af ud-
dannelserne, men Magisterbladets undersøgelse viser, at vi 
i lige så høj grad skal arbejde med kvalitet i den måde, uni-
versiteterne optager studerende på. Det nytter jo ikke noget, 
at vi knækker ryggen på unge, der fra starten af ikke burde 
være på universitetet, eller hvis undervisere må sænke det 
faglige niveau for at være i øjenhøjde med de studerende”. 

Mens fag som psykologi og medicin kun er åbne for ansø-
gere med de bedste karaktergennemsnit, har Magisterbladet 
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Studiechef ved SDU Annette Lund mener ikke, 
at universitetet ligesom KU skal kræve en højere ad-
gangskvotient for at reducere frafaldet.

“Det har vi ikke valgt. Vi har fra i år afholdt samta-
ler og test, hvor vi blandt andet undersøger sproglige 
kompetencer og ikke mindst motivation. Det kan lyde 
plat og banalt, men alene det, at du skal møde op til en 
test, tror vi gør en forskel, frem for at du bare skal sætte et 
kryds i et skema”, siger hun.

Ifølge Annette Lund er der også en anden forklaring 
på, at SDU ikke gør som KU.

“For os er det vigtigt, at de unge får en chance. Hvis man 
vælger at sætte en begrænsning på karakteren, så hænger 
man på den resten af livet.  Og vi risikerer at fravælge de 
unge, der faktisk har et talent, men som ikke har udfoldet 
det i gymnasiet”, siger Annette Lund.

AAU kan ikke leve op til egne mål
Aalborg Universitet (AAU) varslede i 2015 adgangsbe-
grænsninger på 46 bacheloruddannelser. Ifølge Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets optagelsestal for 
2017 er det imidlertid kun 20 ud af 84 uddannelser, 
hvor man skulle have mere end 02 fra gymnasiet 
for at blive optaget. 

Og det er der ifølge AAU-studiechef Lone Ve-
stergaard en enkel forklaring på. 

“Den adgangskvotient, der bliver lagt, i forhold 
til hvem der kommer ind, er jo – det må man bare 
erkende – et spørgsmål om ansøgere. Karakterkvo-
tienten er jo ikke noget, man fastsætter ud fra, at 
sådan skal den være, for at niveauet holder.  Det 
er jo et spørgsmål om udbud og efterspørgsel”.
Så når I ikke kræver et vist karaktergennemsnit li-
gesom KU, skyldes det frygt for at mangle stude-
rende?

“Ja, så ville vi reducere vores optag, 
men vi mener heller ikke, at der er en 
snæver forbindelse mellem deres ad-
gangskvotient og deres sandsynlighed 
for at lykkes i uddannelsen”.   

Siff Pors, der underviser på engelskstudiet på Københavns Univer
sitet, har skrevet til både tidligere undervisningsminister Esben 
Lunde Larsen og den nuværende, Søren Pind, for at få dem til at 
stramme op. Der er for mange uegende studerende på universitetet. 

“Det øgede optag af studerende har 

medført, at en gruppe studerende ikke 

har det nødvendige faglige niveau”. Det 

er de fleste undervisere og forskere på 

universiteterne enige i.

Overvejende uenig 11,2 %

Hverken-eller 17,6 %

Overvejende enig 33,9 %

Enig 27,9 %

Ved ikke 9,3 %

Kilde: Magisterbladets spørgeskema

undersøgelse om undervisningskvalitet på 

universiteterne

SÅDAN SVARER UNDERVISERNE
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Da Bjarne Andresen underviste stude-
rende i fysik på Københavns Univer-
sitet i begyndelsen af 1970’erne, havde 
de langt hår og skulle realisere sig selv. 
Det kunne tage dem et, to, måske end-
da tre ekstra studieår at blive færdige, 
men så havde de også haft god tid til at 
reflektere over, hvordan de forskellige 
fysiske fag hang sammen.

Sådan er det ikke mere. Men langt 
hår og fremdriftsreform er ikke det 
eneste, der adskiller datidens og nuti-
dens studerende. 

Antallet af unge, der går i gymna-
siet, er siden 1970 vokset med 450 pct., 
og alene siden 2007 er antallet, der 
starter på en universitetsuddannelse, 
vokset fra 21.600 til 28.893 i år. Væk-
sten har været stabil indtil 2017, hvor 
481 færre end i 2016 blev optaget på 
universiteterne. Den generelle stigning 
har påvirket kvaliteten af dem, der op-
tages, mener Bjarne Andresen, der er 
lektor på Niels Bohr Institutet.

“Antallet af unge 
med en studenterek-
samen i 1970 var en 
brøkdel af, hvad det 
er i dag, så en stor del 
af selektionen skete 
inden gymnasiet. Og 
i dag, hvor vi egentlig ikke har no-
gen adgangsbegrænsning, optager vi 
en gruppe studerende, der simpelthen 
ikke har en tilstrækkelig baggrund in-
den for ikke bare fysik, men alle fag”, 
siger han.

Bjarne Andresen taler blandt an-
det om studerende, der ikke kender de 
mest elementære regler i brøkregning. 

“De udgør vel omtrent 15 pct. af de 
studerende. Det er folk, som ikke ved, 
hvad de går ind til. Og hvis jeg skal 
anstrenge mig for at få selv de tun-
geste studerende med, så går det jo 
skrækkeligt ud over niveauet hos dem, 
der egentlig er gode, og som af stor 
interesse har valgt netop fysik. De vil 
miste motivationen og engagementet”.

Derfor underviser Bjarne Andresen 
på et niveau, hvor “de bedste har noget 
at bide i, og hvor mellemniveauet kan 
hænge fast”. Det er ikke, fordi han er 
en hjerteløs lærer af den gamle skole. 

“Nogle dropper ud, nogle finder et 
andet fag, men der er også en lille bit-
te gruppe, der prøver at hænge i med 
neglene og igen og igen går op til de 
samme eksaminer. Det er næsten dem, 
jeg har mest ondt af. For de får måske 
nok til allersidst en kandidateksamen, 
men den er af en kvalitet, de ikke kan 
bruge til noget som helst”, siger han.

Bjarne Andresen står langtfra alene 
med sin erfaring. 
Blandt 779 under-
visere og forskere, 
som har deltaget 
i en undersøgelse 
for Magisterbladet, 
vurderer 62 pct., at 

en gruppe studerende ikke har et til-
strækkeligt fagligt niveau til at studere 
på universitetet.

For høje gymnasiekarakterer
En anden af dem er Siff Pors, der un-
derviser på engelskstudiet på Køben-
havns Universitet. Hun har skrevet 
til både tidligere undervisningsmini-

“ Jeg fatter ikke, hvor-
dan de kommer ind”
Næsten 29.000 studerende forbereder sig lige nu på introdage og rustur på 
universiteterne. Men for en del forvandler studiestarten sig hurtigt til et nederlag. 
De har ikke evnerne eller viljen til at læse på universitetet, fortæller undervisere. 

“Vi spilder en del 
studerendes tid”.
Bjarne Andresen, underviser ved 
Københavns Universitet

ster Esben Lunde Larsen og den nu-
værende, Søren Pind, for at få dem til 
at overveje at omlægge SU’en efter den 
norske model.

“I Norge er SU’en et lån, indtil man 
har bestået eksamen. Det tror jeg vil 
kunne motivere de studerende”.

Siff Pors mener, at problemet starter 
i gymnasiet.

 “Folk får – for at sige det ligeud – 
for høje karakterer i gymnasiet. Jeg 
fatter ikke, hvordan de kan komme ind 
på Københavns Universitet og læse en-
gelsk. Vi havde sidste år en adgangs-
begrænsning ved karakteren 7, og det 
er uforståe ligt, at nogle studerende har 
opnået det niveau. Vi taler om folk, der 
grammatisk er på et niveau, der svarer 
til folkeskolens 8. klasse. De skulle al-
drig have været optaget på studiet”.

Flere deltagere i undersøgelsen me-
ner, at de studerendes kompetencer fra 
gymnasiet er anderledes end tidligere. 
Ikke mindst undervisere i matematiske 
og naturvidenskabelige fag peger på, 
at de studerende mangler “nøglefaglige 
færdigheder”, men flere understreger 
samtidig, at det i sidste ende er politi-
kere, der takket være reformer og ned-
skæringer bærer ansvaret.

En hel del peger desuden på, at be-
sparelserne også har ramt universite-
terne og i sidste ende muligheden for 
at løfte de studerendes faglige niveau.

“Man kunne sagtens få flere stude-
rende til at gennemføre en uddannelse 
med højt fagligt niveau, hvis man hav-
de mindre hold og afsatte tid til indivi-
duel vejledning og feedback”, lyder en 
typisk kommentar. 
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Det er de studerende, der hænger i med neglene 
og igen og igen går og til den samme eksamen, 
som Bjarne Andresen har mest ondt af. De bliver 
måske nok i sidste ende kandidater, men kan ikke 
bruge den til noget som helst, mener han.

Den er gal med indstillingen
Men ikke kun de studerendes faglige 
forudsætninger har ændret sig. Deres 
indstilling til studierne har også ryk-
ket sig, vurderer flere. 

“Jeg synes, indstillingen har ændret 
sig lidt hos nogle, og det er især dem, 
jeg vil karakterisere som svage stude-
rende. De har ikke fanget, at hvis man 
i forvejen har svært ved at følge med, 
så er man nødt til at gøre en ekstra 
indsats. Dvs. knokle mindst 37 timer 
om ugen for at læse op til fagene og 
få afleveret opgaverne til tiden”, siger 
studielektor ved Syddansk Universitet 
Ella Mølgaard.

“Nogle af de studerende har slet ikke 
nogen fightergejst. De insisterer på, at 
de ikke vil arbejde mere end 20 timer”.

Det er dog ikke nødvendigvis de 
studerendes egen skyld, mener hun.

“Når nogle – og jeg understreger 
nogle – er mere umodne, er det, fordi 

de er blevet nudget hele vejen igennem 
systemet, indtil de kommet til os. Og 
vi nudger videre, for vi er vældig ser-
vicemindede”. 

Flere undervisere i undersøgelsen 
peger på, at optagelseskravene må-
ske er for lette. Den overvejelse har 
Bjarne Andresen også. Han har flere 
gange sammen med kolleger overvejet, 
om ikke der skulle være en adgangsbe-
grænsning ved karakteren 7 eller 7,5. 

“Det vil kraftigt forøge chancen for, 
at de, der kommer i gang, også kom-
mer helskindet igennem, og det vil 
efter min mening også give en bedre 
atmosfære i undervisningen. Men som 
finansieringen af universitet er skruet 
sammen, vil det bare være som at sky-
de sig selv i foden”, siger han.

Mange advarer dog om, at en gen-
nemsnitskarakter fra gymnasiet ikke 
nødvendigvis fortæller noget om ens 
muligheder på universitetet.

“Vi spilder en del studerendes tid, 
når de gang på gang ikke består i før-
ste forsøg og kommer igennem med en 
ussel eksamen. Det er ofte unge, der 
kunne have fået store succeser andre 
steder i vores uddannelsessystem. Men 
det er ikke nødvendigvis dem, der er 
kommet ind på de laveste karakterer”, 
fortæller en professor på Syddansk 
Universitet, der i stedet for foreslår, at 
man indfører tidlige stopprøver.

Også Bjarne Andresen mener, at det 
ville være bedst for alle parter, hvis 
den svageste gruppe af studerende på 
et tidligt tidspunkt fandt ud af, at fysik 
ikke er deres fag. Eller måske universi-
tet i det hele taget.

“Det er hårdt, hvis det sker, men 
nederlaget bliver jo endnu større af at 
blive udskudt”.   
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“Sagen er den, at … der er som regel 
ikke penge i det”.

Forlægger Henning Lund overve-
jer ordvalget et kort sekund, inden han 
serverer den nedslående besked. Ikke 
fordi ordene er uvante for ham. De er 
blevet sagt hundredvis af gange ved 
mødebordet i forlaget Frydenlunds lo-
kaler på Frederiksberg.

“Jeg plejer altid at understrege for 
nye forfattere, at de som udgangspunkt 
ikke skal tro, at de tjener noget på det. 
Men der kan være andre fordele: til-
fredsstillelsen ved at skrive en bog, og 
så er det også et godt visitkort og pyn-
ter på cv’et”.

Han anslår, at 80 procent af de om-
kring 17.000 bøger, der udkommer i 
Danmark hvert år, sælger mindre end 
1.000 eksemplarer. På Frydenlund af-
viser man fire ud af fem af de manu-
skripter, der kommer ind. Henning 
Lund kan som regel vurdere, om ma-
terialet er værd at udgive, efter at have 
læst 20 sider.

“Det skal være kød på historien. Og 
så ser jeg også på folks uddannelses-
baggrund. Vi får for eksempel mange 
manuskripter fra midaldrende kvin-
der fra social- og sundhedssektoren, 

der slår sig ned som terapeuter eller 
livscoaches, og så mener de, at de skal 
skrive en bog. Og det er ofte noget 
lort, for der er ikke nogen faglig dyb-
de. De er for dårligt uddannede og har 
ikke læst nok”.

Men der er en anden faktor, som 
også Henning Lund i stigende grad må 
bøje sig for: kendthedsfaktoren. Hvis 
forfatteren er et kendt navn i offentlig-
heden, sælger bogen bare bedre.

“Nogle gange afviser jeg og siger: 
Manuskriptet er udmærket, og havde du 
været kendt fra “Vild med dans”, hav-
de vi kunnet sælge bogen. Eksempel-
vis udgav vi for et års tid siden en bog 
af Jytte Hilden om den store fødselsår-
gang i 1946. Det er en lille, uprætentiøs 
bog, som hun har fået nogle kendte folk 
– Keld Heick og den slags – med i. Hun 
sagde, hun kunne sælge 10.000. Det er 
fandeme mange, tænkte jeg. Men det 
har hun næsten gjort på et år”. 

Penge i skolebøger
På Frydenlund tøffer Henning Lund 
ud på arkivet for at hente nogle af de 
bøger, han har solgt flest af. Han kom-
mer tilbage med nogle undervisnings-
bøger i psykologi. 

Kan man 
tjene penge 
på bøger?
Bøger ser godt ud på hylden og på cv’et, men fylder 
ikke meget op på bankkontoen. Det bedste, man kan 
gøre, er at blive kendt eller komme på en pensumliste.

JAGTEN PÅ 
 BOGKASSEN 1

Man skulle være forfatter. 

Det frie arbejdsliv, den in-

tellektuelle anerkendelse, 

den subtile berømthed 

– “ah, jeg kender da godt 

dit navn” – og de litterære 

mindesmærker over ens 

vid og viden, man vil kunne 

se tilbage på.

Og hvem er mere 

oplagte forfattere end 

magistrene – åndens 

arbejdere? 

Men det skal natur-

ligvis ikke bare være for 

sjovs og syns skyld. Der 

skal smør på brødet, der 

skal penge på bordet, 

ens bøger skal sælges og 

læses. Langt de færreste 

af de 17.000 bøger, der 

udkommer hvert år, sælger 

så meget, at det resulterer 

i en nævneværdig indtægt. 

Derfor har Magisterbladet 

forsøgt at opspore vejen til 

det rigtige fuldtidsforfat-

terskab – det, hvor man 

scorer kassen eller i hvert 

fald får løn.

I seriens første artikel 

møder vi to forlæggere, 

der fortæller om forfat-

tergerningens økonomiske 

realiteter.

1 2
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“Vi sælger en del undervisningslit-
teratur inden for psykologi, pædago-
gik og sundhed. Og der kan man fak-
tisk være heldig at løbe ind i en bog, 
der sælger i mange tusind eksemplarer. 
Den her, for eksempel, har 
solgt i over 20.000 eksem-
plarer”, siger han og lægger 
bogen “Socialpsykologi” af 
Per Schultz Jørgensen og 
Rolf Kuschel på bordet.

“Den koster 250 kr. For-
fatteren får 15 procent, når 
momsen er trukket fra, det 
er 30 kroner. Så det giver 
600.000 kroner. Det er jo 
mange penge”, siger han.

Hvert år starter 60.000 elever på en 
gymnasial uddannelse. Kan man kom-
me på pensumlisten hos bare nogle af 
dem, så ligger man lunt i forfattersvin-
get.

Rigtig mange penge
“Vi har forfattere, der tjener mange 
penge. Rigtig mange penge”, fortæller 
Poul Henrik Mikkelsen, direktør på 
forlaget Systime, der udgiver undervis-
ningsmaterialer til folkeskolen og ung-
domsuddannelser.

Han har dog ikke fuldtidsforfatte-
re i stalden. De fleste er selv lærere, 
men forlaget frikøber nogle gange 
forfatterne i perioder, for at de kan 
hellige sig bogarbejdet. Og ifølge 

Poul Henrik Mik-
kelsen kan indtæg-
ten fra en hoved-
bog i et grundfag 
rigeligt dække en 
årsløn som gymna-
sielærer, når biblio-
teks penge og Cop-
ydan-honorarer 
kommer oveni.

Men forfatter-
skabet er også en 

større arbejdsproces end før, forkla-
rer han. Tidligere skrev og udgav 
man en bog, og dermed færdig. I dag 
er både tilblivelsen og brugen af un-
dervisningsmaterialerne en digital 
interaktiv proces, hvor der hele tiden 
er mulighed for at justere og lave om.

“Vi udgiver egentlig ikke produk-
ter mere, men processer. Selv om en 
bog sættes til salg, vil den stadig æn-
dre sig, blive justeret og revideret, 
og det foregår, så længe bogen er til 
salg. Så i dag er du på som forfatter 

hele tiden – de kommer ikke sovende 
til deres honorarer”, fortæller han.

Styrer efter læreplaner
Salget har også ændret sig fra det tra-
ditionelle bogsalg. I to år har skoler 
kunnet købe en slags abonnement, der 
giver dem adgang til alle Systimes ud-
givelser. Forfatterhonorarerne bliver så 
opgjort efter antal sidevisninger. 

“Det er forfatterne glade for. Man-
ge titler ville måske ikke være blevet 
solgt, hvis der ikke havde været åben 
adgang. Og de tjener også mere. Vores 
samlede honorering af forfattere har 
været stigende”.

Ifølge Poul Henrik Mikkelsen udbe-
taler Systime over 20 procent af deres 
omsætning – der typisk ligger mellem 
65 og 70 millioner kroner – til de godt 
1.000 tilknyttede forfattere. 

Når Systime vurderer nye udgivel-
ser, kigger de på læreplanerne for de 
forskellige fag og uddannelser for at 
se, hvad der passer ind, og hvad der 
mangler. 

“Mange bøger starter med en lærer, 
der siger: I mangler noget om det og 
det. Og det kan så være, det kan blive 
et afsnit i en ny grundbog eller en ud-

Indtægten fra en hovedbog i et grundfag 
i folkeskolen kan rigeligt dække en årsløn 
som lærer, når bibliotekspenge og Copy
danhonorarer kommer oveni, fortæller 
direktør i Systime Poul Henrik Mikkelsen.

“Vi har forfat
tere, der tjener 
mange penge. 
Rigtig  mange 
penge”.
Poul Henrik Mikkelsen,  
direktør, Systime
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givelse for sig selv. Vi skal jo gerne af-
spejle virkeligheden, og den forandrer 
sig. For ti år siden havde vi næppe ud-
givet en titel om bysociologi, men det 
har vi lige gjort”.

Gør opmærksom på dig selv
Frydenlund har tre ansatte, der kun 
beskæftiger sig med markedsføring. 
De skriver pres-
semeddelel-
ser og forsøger 
at få medierne 
til at omtale de 
nye bøger, både 
landsdækken-
de og de loka-
le medier, hvor 
forfatteren selv 
bor eller kom-
mer fra. Pres-
seomtale kan være en vigtig faktor for 
salget.

En anden vigtig indsats handler om 
boghandlerne. Frydenlund har en sæl-
ger, der rejser rundt til landets bog-
handlere med en mappe med bogforsi-
der på kommende bøger. 

“Det vigtige er jo at få en opstilling i 
boghandlen, hvor man kan se forsiden 
og ikke bare ryggen. Så hvis en bog 
har fået god presseomtale, gør vi lige 
boghandlerne opmærksomme på det. 

Det er vigtigt at have løbende kontakt 
og dele information ud – måske med 
en plade chokolade – og selvfølgelig 
have nogle bøger, der kan sælges”.

Men det, der ifølge Henning Lund 
har stigende betydning, er den indsats, 
forfatteren selv gør.

“Vi har forfattere, der skriver en 
bog, og så gør de intet mere. Men det 

bliver stadig vigtigere, at 
man selv er opsøgende, 
udnytter kontakterne, 
holder foredrag, er med 
til bogsigneringerne”.

Og hvis ingen kender en?
“Så kan man bruge sin 
Facebook-profil, sine so-
ciale kontakter. Huske 
at lægge foldere for sin 
bog, måske sige noget i 

mindre fora, hvor man nævner, at man 
også har skrevet en bog. Det handler 
om at komme rundt og hele tiden have 
bogen i baghovedet”.   

Dette var første afsnit af Magisterbla-
dets lille føljeton om, hvordan man opnår 
at tjene penge på at skrive bøger. I næ-
ste afsnit møder vi Lise Søelund, der som 
fritidsforfatter med 22 filosofiske bøger 
på cv’et kender alle bogbranchens gør det 
selv-løsninger.

“Det skal være kød 
på historien. Og 
så ser jeg også på 
folks uddannelses
baggrund”.
Henning Lund, forlægger fra  forlaget 
 Frydenlund

“Jeg plejer altid at 
understrege for nye 
forfattere, at de 
som udgangspunkt 
ikke skal tro, at de 
tjener noget på 
det”, siger forlæg
ger Henning Lund 
fra forlaget Fryden
lund.

1 4
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Meningsstoffet i aviser 

og dagblade skrives i 

stigende grad af en 

akademisk elite, vi-

ser en undersøgel-

se fra tænketan-

ken Cevea. 64 pct. 

af alle debatind-

læg på over 300 ord 

skrives af akademi-

kere, hvor den tilsva-

rende andel i 2015 var 

57 pct. Samtidig viser 

undersøgelsen, at 70 pct. 

af forfatterne af debatindlæg 

i de store dagblade er mænd.

4.565 Mænd med unibaggrund  
dominerer 
debatsider

Kulturministeren har nedsat to visionsgrupper, der skal komme med nye visio-

ner på museumsområdet. Mette Boch satser på, at nytænkningen skal komme 

fra folk med erfaring: Tidligere DR-general Christian Nissen (72), ROMU-chef 

gennem 38 år Frank Birkebæk (72), seniorkonsulent hos Pluss Leadership Lene 

Bak (58) og kommunikationschef gennem 25 år for Arla Astrid Gade Nielsen (57) 

udgør holdet, der til næste år skal levere de nye ideer. 

SENIORHOLD SKAL KOMME 
MED NYE IDEER TIL MUSEERNE

“Hvorfor skal 
USA nedlæg
ge kulfyrede 
kraftværker, 
mens Kina fort
sat skal kunne 
bygge dem?”
Ole Bruun, professor MSO, RUC, om 
Trumps bevæggrunde for at forkaste 
Parisaftalen

danske universitetsstuderende var 

i studieåret 2015/2016 på et studie-

ophold i udlandet. Det er 20 pct. fle-

re end året før. I efteråret 2015 gen-

nemførte regeringen en lempelse af 

fremdriftsreformen, som gav mulig-

hed for dispensation fra kravet om 

studieaktivitet i forbindelse med 

studieophold. 
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UDFLYTNING FOR
SINKER PRODUK
TION AF SØKORT
Geodatastyrelsens udflytning til Aalborg 

har været medvirkende til, at Danmark end-

nu ikke har leveret 73 digitale og for søfarten 

vigtige søkort til Grønland. 

“Kun 1 af de 15 medarbejdere, der var beskæftiget direkte med pro-

duktion af grønlandske søkort, er fulgt med Geodatastyrelsen til Aal-

borg”, skriver styrelsen til dagbladet Politiken.

Allerede i foråret 2016 advarede Geodatastyrelsen regeringen om, at 

udflytningen kunne betyde forsinkelser. Ifølge Politiken er produktionen 

af kortene gået helt i stå.
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Akademikere 

64 %

Journalister  9 %

KVU 10 %

Erhverv 5 %

Ufaglæ
rte 1 %

Stud./gym
. 6 %

U
ke

n
d

t 5 %
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PETER 
WANDEL
Museumsinspektøren på 
Davids Samling og cand.

mag. i nærorientalsk 
arkæologi puster liv i 

historien med dramatiske 
fortællinger om museets 

islamiske kunstværker.
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“Cikadeburet var datidens musikafspil-
ler. Man kan forestille sig, at fyrsten 
tog sin familie under armen og satte 
sig på et tæppe på paladsets terrasse – 
og måske også havde mad og en vand-
pibe med. Som underholdning med-
bragte man cikadeburet med syngende 
insekter i. Her sad de så og røg vand-
pibe og lyttede til cikader som mu-
sik, der også kunne slukkes for. For 
hvis man lægger et klæde over, bliver 
de stille.

Cikadeburet er fra stormogulernes In-
dien, der fra 1500-tallet til begyndel-
sen af 1700-tallet strakte sig over det 
meste af Indien og Pakistan, som vi 
kender det i dag. Her herskede de mus-

limske fyrster – stormogulerne – fra 
deres prægtige paladser.

Buret er af elfenben og meget kostbart. 
Det var med til at underbygge stem-
ningen af rigdom og er et stykke raf-
fineret arbejde med mønstre, der går 
igen i datidens paladser og mausoleer. 

Mange kan have svært ved at se histo-
rien som levende. Men nogle gange 
kan ting, der har lidt humor, og som 
kan sammenlignes med nutidens gen-
stande, være indgangen til fjerne tider. 
Og det er det, jeg elsker allermest ved 
mit arbejde: At vække historien til live 
igennem kunstværker”.   

1 7
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Den mest komplette undersøgelse nogensinde af isbjørne i Grønland viser,  
at der er flere bjørne end forventet. Men alt er ikke godt. Klimaforandringer 
medvirker til, at bjørnene er blevet tyndere og får færre unger. 

Isbjørneskindet er der ikke. Det vil-
le næsten være for patetisk, synes Erik 
W. Born. Isbjørneeksperten, som har 
fulgt den ikoniske hvide bjørn gennem 
40 år. Men Erik W. Borns hjem bærer 
tydelige spor af den store faglige inte-
resse for arktiske pattedyr, især isbjør-
nen og hvalrossen, som han har skre-
vet et utal af videnskabelige artikler, 
faglige rapporter og bøger om. 

Her er de fineste miniaturefigurer 
af hundeslæder, hvalrosser og isbjør-
ne. Og på toilettet kan man betragte et 
par imponerende penisknogler og nog-
le kranier fra en hvalros. 

Erik W. Born er cand.scient. og 
dr.phil. i biologi og formand for den 
videnskabelige canadisk-grønlandske 
regeringskomité for isbjørne. I den 
sammenhæng har han sammen med 
norske, canadiske og amerikanske 
 forskere og i samarbejde med lokalbe-
folkningen og jægere i Grønland og 
Canada været ude at lede efter isbjørne 
i tre år fra 2011 til 2014. Fra helikop-
ter har de undersøgt de to isbjørne-
bestande i Baffin Bugt og i Kane 
 Bassin mellem Canada og Grønland 
for at tælle bjørne som led i en om-
fattende undersøgelse. 

De har enten skudt en lille pil ind i 
bjørnenes bagdel og fået et lille stykke 
dna med ud for på den måde at “op-
tælle”, hvor mange dyr der er i de to 
bestande. De har også bedøvet et vist 
antal bjørne og sat satellitsendere på 

Den hvide bjørn 
– et politiseret ikon 

“Isen smelter 
nærmest  

under labberne 
på bjørnene. 

Det er skræm
mende”. 

Erik W. Born

dem for at følge deres færden og finde 
ud af, hvordan de reagerer på havisens 
tilbagegang.

Tvivl om bestandenes beskaffenhed
Siden begyndelsen af 1990’erne er hav-
isen gået markant tilbage i både Baffin 
Bugt og Kane Bassin. Efter den forrige 
bjørnetælling i 1990’erne mente man, 

at bestandene var i tilbagegang, og op-
fattelsen var, at den canadiske og grøn-
landske fangst fra de fælles bestande var 
for høj. I 2006 indførte Grønland kvo-
ter for sin bjørnefangst, mens fangsten  
i Canada har været kvoteret siden 1967. 

I lyset af, at havisen – isbjørnenes 
 vigtigste levested – var gået markant 
tilbage siden 1990’erne, og at bestands-
tallene fra 1990’erne efterhånden var 
forældede, opstod der tvivl om Baffin 
Bugt og Kane Bassin-bestandenes vel-
befindende. 

“Modelberegninger viste, at bestan-
dene var i tilbagegang. Isbjørnejægerne 
i Canada og Grønland så derimod flere 
bjørne i deres jagtområder og mente 
derfor, at der var kommet flere bjørne”, 
siger Erik W. Born, som er konsulent 
ved Grønlands Naturinstitut.

Der var således stor tvivl om bjørne-
nes reelle situation, og derfor spurg-
te den fælles regeringskommission for 
Canada og Grønland, “The Canada 
Greenland Joint Commission on Po-
lar Bears”, sin videnskabelige komité 
til råds om, hvordan man kan sikre en 
bæredygtig forvaltning af isbjørnebe-
standene. Kommissionen ville vide, 
hvilket niveau bjørnefangsten skal lig-
ge på for at være bæredygtig, og hvor-
dan ændringerne i bjørnenes leveste-
der påvirker bjørnene. 

“Vi svarede, at de tidligere bestands-
tal var forældede, og at der måtte nye 
undersøgelser til, for at spørgsmålene 
kunne besvares”, siger Erik W. Born, 
som er formand for komitéen

Tyndere bjørne med færre unger 
Resultatet af de nye optællinger er, at 
bestanden i Baffin Bugt nu tæller  cirka 
2.800 bjørne mod ca. 2.100 i 1997, mens 
Kane Bassin-bestanden er på  cirka 360 
bjørne mod tidligere cirka 200. 

“Men vi kunne ikke bare gå ud med 
hænderne over hovedet og fortælle det 
som en stor glædelig nyhed, at der var 
kommet flere isbjørne i Baffin Bugt. 
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UNDERSØGELSEN

Den hvide bjørn 
– et politiseret ikon 

For de to undersøgelser kan ikke sam-
menlignes på grund af unøjagtigheder 
i 1997-undersøgelserne. Dengang var 
der væsentlig mere havis, og det ser 
ud, som om man i 1990’erne ikke talte 
bjørnene ude på isen med. Desuden fik 
man ikke afsøgt de dybe fjorde på Baf-
fin Island, hvor især de voksne hunner 
opholder sig om sommeren, og derfor 
var 1997-tallet for lavt. Men hvor me-
get for lavt kan vi desværre ikke præci-
sere”, siger Erik W. Born og fortæller, 
at de i den nye undersøgelse endvidere 
har gjort andre væsentlige observatio-
ner end at tælle.

“Vi fik i løbet af de tre år dna- 
prøver fra ca. 1.400 isbjørne svarende 

til omkring 1.100 forskellige indivi-
der. Når vi var tæt på isbjørnene for at 
tage prøverne fra helikopter, noterede 
vi kropskondition og antal unger. Vi 
kunne se, at den generelle kondition 
for bjørnene i Baffin Bugt-bestanden 
er blevet dårligere. De er blevet tynde-
re og får færre unger”, siger han. 

Mindre havis påvirker bjørnelivet
Det skyldes, at isbjørnenes naturlige 
levested er ved at smelte under labber-
ne på dem. Når der er mindre is, er is-
bjørnene nødt til at gå på land og har 
sværere ved at finde mad. 

Ved hjælp af satellitsendere har for-
skerne kunnet følge bjørnenes færden, 

I 2011-2014 gennemførte 

 Grønland og Canada en stor un-

dersøgelse af de to fælles isbjør-

nebestande i Baffin Bugt og Kane 

Bassin. Undersøgelsen omfatter 

feltundersøgelser i Grønland og 

Canada forår,  sommer og efterår. 

Satellitsendere på hun- og han-

bjørne gjorde det muligt at følge 

deres færden, og genetisk mærk-

ning blev anvendt for at  beregne 

størrelsen af bestandene. I 2014 

blev en flyoptælling af Kane 

Bassin-bestanden end videre 

 gennemført.

UNDERSØGELSEN

Erik W. Born tager et hvil ved en 
bedøvet hanbjørn. Bjørnen blø
der lidt fra øret, fordi der er sat 
et lille plastikmærke med et num
mer i øret, så den kan genkendes. 
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og det viser sig, at de nu om stunder 
på grund af havisens tidligere opbrud 
og forsvinden tvinges på land, hvor 
de nu må opholde sig længere tid end 
i 1990’erne. Bjørnene tvinges til at gå 
på land næsten en måned tidligere om 
foråret end i 1990’erne. Havisen læg-
ger sig også senere, og derfor opholder 
bjørnene sig nu cirka halvanden måned 
længere på land. 

“Jeg har set med mine egne øjne, 
hvordan havisen forsvinder. Det er 
skræmmende”, siger Erik W. Born, 
som har studeret isbjørne i Vest- og 
Østgrønland, Canada og Svalbard si-
den 1980.

Det er han blevet hædret for med en 
“isbjørnenobelpris”, som regeringerne 
i de fem isbjørnelande USA, Canada, 
Norge, Grønland og Rusland har stif-
tet. Han fik den i 2015, første gang den 
blev uddelt.

Mens bjørnelivet er blevet sværere i 
Baffin Bugt, er det sandsynligvis blevet 
lettere i Kane Bassin, hvor den lille be-
stand holder til. Her er bjørnene i god 
form. De er velnærede, og det ser ud 
til, at klimaforandringerne foreløbig er 
en fordel for dem.

“Isen er anderledes i Kane Bassin 
end i Baffin Bugt. Der er kraftig po-

larpakis i Kane Bassin om somme-
ren, så selv om den også er gået tilbage 
her, er isen nu i en overgangsfase mere 
åben, og det giver en større produk-
tivitet i havet, som er lig med mere 
mad”, siger Erik W. Born. 

Politikerne går på tynd is 
Der gik mere end et halvt år, fra den 
videnskabelige komité afleverede un-
dersøgelsesrapporten til regerings-
kommissionen, til den blev offentlig-
gjort i 2017. Det kan skyldes den store 
interesse for isbjørnen, og at den er 
blevet et ikon for den globale opvarm-
ning. Isbjørnejægerne har en interes-
se i, at kvoterne ikke bliver mindre, og 
miljøorganisationer har en interesse i 
at beskytte isbjørnen bedst muligt. 

“Kommissionen skulle nok lige finde 
sine ben, inden den var klar til at gå 
ud med de nye resultater. Det er kom-
pliceret. Områderne ændrer sig, i takt 
med at isen trækker sig tilbage, og vi 
kan ikke foretage nye undersøgelser 
hvert år. Det er rasende dyrt med he-
likoptere, brændstof og andre udgif-
ter i flere år ad gangen”, siger Erik W. 
Born.

Det næste skridt er at beregne, hvor-
dan man bevarer bæredygtige bjørne-

Baffin Bugt-bestanden

• Bestandens udbredelse er 

formindsket.

• Isbjørnene går på land cirka  

en måned tidligere end før.

• Fødselsraten er faldet.

• De drægtige hunner går 

en måned senere i hi 

sammenlignet med 1990 érne.

• Bjørnenes ynglehi ligger flere 

hundrede meter højere nu 

(nødvendigt for at finde egnet 

sne til ynglehulen).

• Bestanden tæller omkring 

2.800 isbjørne.

• Selv om det nyeste 

bestandstal er større end 

det tidligere, kan forskerne 

ikke komme med bastante 

udmeldinger om, hvorvidt 

bestandene er vokset siden 

1990 érne, da der er tvivl om 

det tidligere tals nøjagtighed. 

Kane Bassin-bestanden

• Bestanden synes at have 

det godt og er øget siden 

1990 érne, formentlig pga. at 

produktionen i havet i Kane 

Bassin er øget.

• Bestanden tæller omkring  

360 isbjørne.

Erik W. Born

Cand.scient. og dr.phil. i biologi 

og konsulent ved Grønlands 

Naturinstitut. Siden 1980 har 

han studeret isbjørne i Vest- 

og Østgrønland, Canada og 

Svalbard. Isbjørnestudierne har 

handlet om størrelse og udbre-

delse af bestande, forurening og 

beskrivelser af den grønlandske 

fangst. Formand for den viden-

skabelige canadisk-grønlandske 

regeringskomité for isbjørne. 

Desuden har han siden 1977 

studeret forskellige arktiske 

pattedyr som sæler, hvaler og 

hvalros. 

HOVEDRESULTATER

Bjørnene blev skudt med en bedøvelsespil fra helikopter, så man 
kunne sætte sendere på dem. Samme metode blev anvendt, når man 
med en lille pil tog dnaprøver fra over 1.000 ubedøvede isbjørne. 
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Pris for deltagelse: 2.650 kr. + moms         Læs mere og tilmeld dig på phabsalon.dk/conf-roskilde-november-2017 
Deadline for tilmelding d. 22. oktober. Eventuelle proposals modtages inden d. 1. september

Professionelle på tværs af skole, uddannelse og sociale myndigheder 
inviteres til at udveksle, udforske og udvikle nye idéer og praksisser  
• Hvordan forbedre betingelserne for de mange udsatte og marginaliserede børn og 

unge i uddannelsessystemet? 

• Hvordan overskride grænserne mellem professioner? Lærerne og det lærte? Skolen 
og hjemmet? Lokale og nationale indsatser? 

Konference, d. 16.-17. november 2017, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 

Keynote speakers: 
• Professor Kenneth J. Gergen, USA 
• Dr. Larry Espe, Canada  
• Leder Ingebjørg Mæland, Norge

Konferencen arrangeres med støtte fra:   

CHILDREN AND YOUTH ON THE EDGE: 
COLLABORATIVE INNOVATIONS IN EDUCATION  

Professionshøjskolen Absalon og Børnehjælpsdagen inviterer  
i samarbejde med The Taos Institute, USA og UngInvest AIB, Norge

bestande. Eller hvor mange isbjørne man kan 
fange bæredygtigt fra de to bestande, i lyset 
af at havisen forventes fortsat at gå tilbage, 
så isbjørnenes levested forringes yderligere. 
Regeringskommissionen har derfor bedt for-
skerne beregne den samlede fangst under for-
skellige scenarier. 

Videnskabsfolkene afleverede deres rapport 
i slutningen af juli. Nu er det op til politiker-
ne at beslutte, hvordan de vil forvalte isbjør-
nebestandene.

“Forvaltningen er ikke en opgave for for-
skerne, og vi ved jo godt, at forvaltning kan 
sætte lus i skindpelsen. For isbjørnene er po-
litiserede”, siger Erik W. Born.  

En hunbjørn med sine cirka ni måneder gamle unger. Sa
tellitsporingerne viste, at nogle isbjørne tilbringer hele 
året ved bræfronter i Melvillebugten i Nordvestgrønland. 
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År for år er den økonomiske ulig-
hed steget. Forskellen på rig og fattig 
er vokset uafbrudt siden 1994, og gi-
ni-koefficienten, der måler uligheden 
i befolkningens indkomster, er steget 
med næsten en tredjedel. 

Det betyder, at Danmark i 2015 er 
rykket ned som nummer 11 på listen 
over Europas mest lige lande, viser 

tal fra Eurostat, EU’s agentur for 
statistik. I 2002 var Danmark num-
mer 2 på listen. Vi er blevet overha-
let ikke bare af de øvrige nordiske 
lande, men også lande som Slovenien 
og Tjekkiet.

Hvordan kan det ske i en velfærds-
stat, hvis formål er at sikre lige mulig-
heder for alle? 

“Det meste ulighed er politisk be-
stemt”, lyder det korte svar fra profes-
sor Jørgen Goul Andersen, der længe 
har forsket i blandt andet ulighed ved 
Aalborg Universitet.

Jørgen Goul Andersen har sammen 
med bl.a. professor Bent Greve og Ar-
bejderbevægelsens Erhvervsråd hjulpet 
Magisterbladet med at identificere de 

SÅDAN GJORDE 
POLITIKERNE  
DANMARK 
 SKÆVERE

De seneste 20 år er den økonomiske ulighed i Danmark steget. Hovedårsagen er 
en række politiske reformer, siger samfundsforskere, og det fører til, at vi fjerner 
os fra hinanden. Magisterbladet har udarbejdet en liste med 16 reformer, der har 
gjort afstanden mellem rig og fattig større.
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Magisterbladet har kortlagt 

de 16 mest ulighedsskabende 

reformer de seneste20 år. 

Så mange har Folketingets 

 nuværende partier stemt for:

HER ER DE MEST 
 ULIGHEDSSKABENDE PARTIER

16

16

13

8

7

6

5

0
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reformer, der har skabt mest ulighed 
de seneste 20 år. Magisterbladet har 
udvalgt reformerne ud fra, om de har 
en effekt på gini-koefficienten, der er 
et mål for ulighed.

Listen med 16 reformer og politi-
ske aftaler viser, at uligheden er steget 
dels på grund af skattelettelser, dels 
på grund af forringelser af offentlige 
ydelser.

Skattereformerne tog fart med 
Foghs skattestop i 2001. Siden har po-
litikerne jævnligt valgt at tage lidt 
mindre fra de højest lønnede, hvorfor 
der er lidt mindre at give til dem med 
de laveste indkomster.

“Det er mange bække små. Skattere-
formerne har hver for sig en lille effekt 

på uligheden, men når man lægger det 
sammen, løber det op”, forklarer Jør-
gen Goul Andersen.

De resterende reformer har skåret i 
de offentlige ydelser. Og der er nok at 
tage af: halvering af dagpengene, loft 
over kontanthjælpen, stramninger af 
førtidspensionen, færre penge til ind-
vandrere, mindre SU og kortere syge-
dagpenge. Men den mest ulighedsska-
bende ændring er måske også den mest 
skjulte, siger Jørgen Goul Andersen. 

“En af de helt store og oversete ulig-
hedsskabere er, at man har indført en 
langsommere regulering af satserne for 
sociale ydelser. Den betyder, at for ek-
sempel kontanthjælpen ikke helt følger 
med lønudviklingen. Mennesker på 

overførselsindkomst får altså ikke del 
i den økonomiske fremgang, som folk 
med arbejde får, og det øger uligheden 
over tid. Det er en ganske langsom, 
men sikker udhuling af velfærden”, si-
ger Jørgen Goul Andersen. 

Bred opbakning til ulige reformer
Magisterbladets liste viser, at der har 
været bred politisk opbakning til de 
ulighedsskabende reformer og afta-
ler. Venstre og Det Konservative Fol-
keparti er dog klart øverst på listen. 
Begge har stemt for samtlige tiltag. 
Tæt efter kommer støttepartiet Dansk 
Folkeparti, der har bakket op om 13 
ud af de 16 reformer, mens Liberal Al-
liance trods kortere tid i Folketinget 

1 SKATTESTOP 2001
Foghs skattestop er ikke 

en enkeltstående reform, men 

resulterer i en lang række 

ændringer, bl.a. at boligers vær-

distigning ikke beskattes.

Stemte for: V, K

2 STARTHJÆLPEN 2002
Indvandrere får start-

hjælp, der er halvt så stor som 

kontanthjælp.

Stemte for: V, K, DF

Her er de 16 politiske  
reformer, der har  skabt størst 
ulighed de seneste 20 år

Magisterbladet har udvalgt 

reformerne ud fra, om de har 

en effekt på gini-koefficien-

ten, der er et mål for ulighed.

Skattereformernes effekt 

på uligheden er udregnet 

af Finansministeriet, mens 

reformerne af de sociale 

ydelser er udvalgt ud fra eks-

pertvurderinger, da præcise 

udregninger ikke foreligger. 

Listen er altså et bud, der 

kan diskuteres.

Professor Bent Greve, RUC, 

og Jørgen Goul Andersen, 

AAU, har peget på uligheds

skabende reformer. Det 

samme har Arbejderbevæ

gelsens Erhvervsråd, der er 

støttet af fagbevægelsen. 

SÅDAN HAR VI  
UDARBEJDET LISTEN 3 LAVERE SKAT  2003  

PÅ ARBEJDSINDKOMST
Indfører beskæftigelsesfradrag 

og hæver grænsen for mellem-

skat. 

Stemte for: V, K, DF

4 FORÅRSPAKKEN 2004
Lavere skat på arbejde, 

hvilket øger skellet mellem 

arbejdsløse og beskæftigede.

Stemte for: V, K, DF

5 LAVERE SKAT    2007  
PÅ ARBEJDE 

Person- og beskæftigelsesfradra-

get samt grænsen for mellemskat 

hæves. Maks.-grænse for topskat-

tebetalere.

Stemte for: V, K, DF, Ny Aliance

6 FORÅRSPAKKE 2.0 2009
Stor skattepakke, der bl.a. 

fjerner mellemskatten, hæver 

topskattegrænsen og sænker 

skatten på aktieindkomst.

Stemte for: V, K, DF
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For cirka 20 år siden begyndte den økonomiske ulighed at stige i Danmark – godt 
hjulpet på vej af politikerne. Magisterbladet har her opgjort de politiske reformer 
og aftaler, der har øget den økonomiske ulighed mest siden da. Reformerne kan 
deles op i to typer: skattelettelser til de højeste indkomster markeret med gult og 
forringelser af offentlige ydelser markeret med lilla. 

GUL: SKATTEREFORM. 
LILLA: REFORM AF 
 OFFENTLIG YDELSE.

hurtigt er nået op som nummer fire på 
listen med otte reformer bag sig.

Men både røde og blå regeringer har 
indført ulighedsskabende reformer i sam-
me tempo. Det er således en Helle Thor-
ning-ledet regering, der har stået bag 
kontanthjælpsloftet, lavere regulering af 
sociale ydelser, SU-forringelser, en mar-
kant indskrænkning af førtidspensionen 
og ikke mindst topskattelettelser. 

Det er udtryk for et tydeligt skifte i 
dansk politik, vurderer Jørgen Goul An-
dersen. 

“I 70’erne fyldte tanken om medbor-
gerskab meget. Det vigtigste var den-
gang, at ingen faldt ud. Det ideal er må-
ske ikke helt forladt, men det er under 
pres. Hele social- og arbejdsmarkedspo-

litikken er i dag rettet mod at skabe de 
“rigtige” incitamentsstrukturer, som får 
flere til at deltage på arbejdsmarkedet”, 
siger han.

Det undrer ham derfor ikke, at for 
eksempel Dansk Folkeparti har stemt ja 
til størstedelen af de ulighedsskabende 
reformer på listen – til trods for at 63 
procent af partiets vælgere ønsker det 
modsatte ifølge Magisterbladets Gallup-
måling.

“Det er politik, som er blevet gen-
nemført på tværs af politiske skel. Og 
Dansk Folkeparti har vist sig at have 
en evne til både at blæse og have mel i 
munden. Tag dagpengereformen, som 
de støttede. Det er de ikke blevet vold-
somt straffet for af vælgerne – til trods 

7 GENOPRETNINGS  2010  
PAKKEN 

Overførselsindkomster fastfry-

ses. Børnechecken skæres. 

Stemte for: V, K, DF

8 DAGPENGE  
2010  

REFORMEN
Dagpengeperioden halveres. 

Optjeningskravet fordobles.

Stemte for: R, V, K, DF, LA

9 SKATTEREFORM  2012
Regulering af sociale 

ydelser sænkes. Højere 

beskæftigelses fradrag. Top-

skattegrænsen hæves. 

Stemte for: SF, S, R, V, K

10 FØRTIDS  2013  
PENSIONS OG 

FLEKSJOBREFORMEN
Ingen førtidspension til perso-

ner under 40. Ressourceforløb 

til lavere ydelse indføres.

Stemte for: SF, S, R, V, K, LA

11 KONTANT  2013  
HJÆLPSREFORM

Kontanthjælp modregnes part-

nerens indtægt og formue. For 

unge uden uddannelse erstat-

tes den af uddannelseshjælp 

på niveau med SU. 

Stemte for: SF, S, R, V, K, 

DF, LA

12 SUREFORM  2013
Regulering af SU sænkes. 

Lavere SU til hjemmeboende. 

Færre muligheder for SU. 

Stemte for: SF, S, R, V, K, DF, LA, 

13 SYGEDAG 2014
PENGEREFORMEN

Sygedagpengeperioden halveres. 

I stedet indføres jobafklaringsfor-

løb på niveau med kontanthjælp.

Stemte for: SF, S, R, V, K, DF, LA

“Den historisk 
klare univer

selle adgang til 
velfærd, som 

kendetegner den 
danske model, 

er ikke længere 
så tydelig”. 

Professor Bent Greve

14 INTEGRATIONS 2015  
YDELSE

Starthjælpen genindføres under 

et nyt navn: Integrationsydelsen, 

en særligt lav overførselsind-

komst til indvandrere.

Stemte for: V, K, DF, LA

15 KONTANT  2016  
HJÆLPSLOFTET

Maks.-grænse for kontanthjælp, 

boligtillæg og boligsikring. Uden 

225 timers arbejde inden for et år 

skæres kontanthjælpen.

Stemte for: V, K, DF, LA

16 TRYGHED OM  2017  
BOLIGBESKATNINGEN 

Ejendomsværdiskatten og grund-

skylden halveres. Højere beskat-

ning for dyre boliger forsvinder. 

Stemte for: S, R, V, K, DF, LA
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for at de ikke fik nogle indrømmelser 
på udlændingeområdet”, siger han.

Det politiske skifte viser sig også i 
den måde, politikerne og meningsdan-
nere taler på, siger professor Sine Nør-
holm Just, der forsker i retorik og of-
fentlig meningsdannelse ved Roskilde 
Universitet.

“I længere tid, har politikerne i 
stig ende grad brugt argumenter og 
eksempler, der giver vind i sejlene til 
en mere liberalistisk præget ideologi. 
På tværs af partipolitiske skel lægger 
man mere vægt på den enkeltes frihed 
end på den sociale sikkerhed. Det er 
et større – måske globalt – skifte i den 

“Det  meste ulighed er politisk  bestemt”. 
Jørgen Goul Andersen

Hvad tænker du om at ligge i toptre på 
listen over de partier, der har stemt for 
flest ulighedsskabende reformer?
Det er rigtigt, at vi har stemt for en 
række af de reformer, der har skabt 
ulighed, men det betyder ikke, at vi 
har været uden indflydelse på dem. 
Vi har påvirket de reformer i en po-
sitiv retning imod mindre ulighed. 
Opgaven for os har været at sikre, 
at de reformer grundlæggende ikke 
rammer de svageste borgere.

Er I lykkedes med det, når I har været 
med til at skære i dagpenge, kontant-
hjælp og andre sociale ydelser?
Ja, det synes jeg. Vi har krabbet så 
meget indflydelse ind på de reformer, 
at det har kunnet svare sig at være 
med. Så er der selvfølgelig tiltag, vi 
er gået ind i med åbne øjne. Det er 

for eksempel integrationsydelsen, 
som i sig selv øger uligheden, men 
som vi synes er rigtig for at gøre lan-
det mindre attraktivt for flygtnin-
ge. Vi mener til gengæld også, at 
der nu er lavet så markante ændrin-
ger i vores samfund, at reformer ikke 
skal stå højt på dagsordenen længere. 
For mange danskere er reformer ble-
vet lig med nedskæringer, og det ud-
fordrer sammenhængskraften i sam-
fundet.

Så Dansk Folkeparti ser det som sin op-
gave at mindske uligheden i samfundet?
Ja. Vi er kendetegnet som samfund 
ved, at vi sørger for de svagest stille-
de. Det kan være syge, det kan være 
handicappede, det kan være ældre 
mennesker, som ikke har arbejdsev-
nen til at hive sig selv op. Samtidig 

skal det selvfølgelig kunne betale sig 
at arbejde, og det kan trække i den 
modsatte retning – men grundlæg-
gende synes vi, at lighed er godt for 
samfundet.

Og hvad tænker du om det niveau af 
lighed, der er i Danmark i dag?
Der er plads til forbedring. Der er 
desværre en ret stor gruppe af svagt 
stillede borgere i Danmark, som ikke 
har fået de rigtige uddannelser og på 
forskellig anden vis har svært ved at 
klare sig selv, fordi de ikke er kom-
met ordentligt ind på arbejdsmarke-
det. Her skal vi politikere sikre, at de 
kan leve et liv i værdighed med den 
hjælp, de har behov for – hvad end 
det handler om sundhed, om økono-
mi, om arbejdsliv.

Dansk Folkeparti har støttet 13 af 16 ulighedsskabende reformer. Gruppeformand Peter 
 Skaarup siger, at reformerne havde været mere skæve uden Dansk Folkeparti.

DF: Vi har fået nok af reformer
Dansk Folkeparti har lagt stemmer til 13 af de 
16 mest ulighedsskabende reformer – til trods 
for at 63 procent af partiets vælgere ønsker, at 
politikerne skal arbejde for mindre økonomisk 
ulighed. Gruppeformand Peter Skaarup forklarer.

Gini-koefficienten er et mål for graden af ulighed – typisk brugt til at udregne forde-

lingen af indkomsterne i et land. Hvis alle har præcis samme indkomst, vil gini-koeffi-

cienten være 0, mens den vil være 1, hvis én person får det hele.

Fordelen ved gini-koefficienten er, at det er en enkel måde at måle økonomisk 

ulighed. Men den har også sine begrænsninger. Gini-koefficienten siger for eksempel 

ikke noget om, hvordan befolkningens formuer fordeler sig.

Gini-koefficienten tager heller ikke højde for offentligt forbrug og f.eks. gratis sko-

legang, hvilket gør uligheden mindre. Til gengæld tager den heller ikke højde for høj 

moms og høje afgifter, hvilket underdriver den i forhold til de fleste andre lande.

HVAD ER GINIKOEFFICIENTEN?
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De Konservative er sammen med 
Venstre det parti, der har stemt ja 
til flest ulighedsskabende reformer. 
Hvorfor?
Reformerne er i høj grad skabt 
af nødvendighed. Det har været 
helt afgørende at øge arbejdsud-
buddet, så vi sikrer væksten. Og 
det er altså de reformer, der har 
sikret landet det økonomiske 
råderum, der er i dag. Når det 
er sagt, synes vi ikke, at det er 
vigtigt at se på uligheden som 
sådan. Det vigtigste er, at sam-
fundet er blevet rigere, og at vi 
har fokus på at hjælpe de aller-
svageste som hjemløse og stof-
misbrugere. 

Er den økonomiske ulighed et pro-
blem i Danmark?
Den er ikke et problem i dag. 
Vi er i forvejen et af de mest 
lige lande i verden, og der er 
ikke noget, der indikerer, at vi 
er på vej i en retning, hvor sam-
fundet bliver væsentligt mere 
ulige. 

Men den økonomiske ulighed ér 
stigende. Bør I politikere gøre no-
get for at modvirke det?
Nej. Det er ikke et mål i sig selv 
at skabe større lighed. Det er til 
gengæld et mål i sig selv at ska-
be et rigere samfund. Og der 
har vi bare nogle udfordringer 
med virksomheder, som ikke 
kan tiltrække arbejdskraft. Der-
for skal vi øge arbejdsudbuddet, 
så vi hjælper virksomhederne, 
fordi det gavner væksten, som 
igen skaber et rigere samfund i 
fremtiden. Hvis ikke vi gør det, 
risikerer vi at sakke bagud. 

57 procent af jeres vælgere siger, 
at I bør arbejde for at mindske den 
økonomiske ulighed. Hvordan tol-
ker du det?
Det ændrer ikke på mit syns-
punkt om, at vi har mange vig-
tigere udfordringer i sam-
fundet. Vi skal have flere i 
beskæftigelse og færre under 
offentlig forsørgelse. Det hand-
ler lige så meget om respekt for 
dem, der yder en indsats.

Det Konservative Folkeparti: 
Uligheden er ikke et problem
Det Konservative Folkeparti har stemt ja 
til samtlige af de mest ulighedsskabende 
reformer de seneste 20 år. Skatte- og 
afgiftsordfører Anders Johansson begrunder 
tilgangen.

De Konservative har stemt for ulighedsskabende 
reformer i respekt for dem, der yder en indsats, 
siger skatte og afgiftsordfører Anders Johansson. 

måde, man taler og tænker på”, siger 
hun.

“Det er godt nok stadig ikke legitimt 
at argumentere direkte for mere ulig-
hed, men i stedet taler man om noget 
andet: Idéer som, at det skal kunne be-
tale sig at arbejde, eller at jo bedre de 
rigeste har det, jo bedre får de fattigste 
det også. Det handler om at sætte gang 
i hjulene og skabe dynamik”.

Vi står i en politisk brydningstid, 
mener Sine Nørholm Just. Enten ven-
der den politiske retorik tilbage til et 
fokus på lighedstanken, eller også bli-
ver talen om den individuelle frihed 
forstærket.

“Normalt veksler retorikken mellem 
at fokusere på enten lighed eller frihed. 
Så måske er vi nået dertil, at vi i be-
folkningen har fået nok og vil tilbage 
til at tale om solidaritet og fællesskab. 
Eller også har vi nu fået så mange ar-
gumenter for, at enhver er sin egen lyk-
kes smed, at vi vil acceptere endnu mere 
ulighed”, siger Sine Nørholm Just. 

Kan uligheden ændre 
velfærdsstaten?
Fortsætter politikerne ad samme vej 
som hidtil, kan vi få et noget anderle-
des samfund, end vi har været vant til, 
mener professor Bent Greve fra Ros-
kilde Universitet.

“Hvis uligheden fortsætter med at 
vokse – og det tyder det på, at den vil 
– så får vi et markant anderledes sam-
fund om nogle årtier. Det bliver ikke 
det Velfærdsdanmark, vi kender i dag”, 
siger han.

Ikke alle deler hans pessimisme, skal 
det siges. Det ser slet ikke så slemt ud, 
mener for eksempel Nina Smith, profes-
sor i økonomi ved Aarhus Universitet. 

“Uligheden er måske øget på kort 
sigt. Men hvis beskæftigelsen stiger, 
så kan det vende på lang sigt. Og vel-
færdsstaten og den økonomiske omfor-
deling i samfundet er stadigvæk så om-
fattende, at det er marginaler, vi taler 
om”, siger hun. 

Det er netop den danske velfærds-
stat, der gør, at man ikke skal være alt 
for bange for den stigende gini-koef-
ficient, siger hun. For uligheden skal 
ikke kun måles på de penge, der tikker 
ind på kontoen.

“Vi har en usædvanligt veludbygget 
velfærdsstat med gratis sundhedsvæ-
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Venstre er sammen med De Konserva-
tive det parti, der har stemt ja til flest 
ulighedsskabende reformer. Hvad tæn-
ker du om det?
Det er jeg rigtig godt tilfreds med. 
Det er reformer, som har gjort Dan-
mark til et rigere land. Det kan godt 
være, at det skubber på en tredje de-
cimal af gini-koefficienten, men hvis 
ikke vi havde gennemført de refor-
mer, havde der været færre penge at 
fordele i samfundet. Og lighed er 
ikke meget værd, hvis det kommer 
af, at alle er lige fattige. 

Hvad er jeres mål med at give skattelet-
telser og skære i de offentlige ydelser?
Vi vil gerne gøre det endnu mere 
attraktivt at arbejde og investere i 

Danmark. Og det er ikke af hensyn 
til virksomhederne, men af hensyn 
til landet som helhed, fordi det gør 
Danmark rigere – og så er der flere 
penge at fordele.

Og vil I gerne fortsætte med flere af 
denne slags reformer?
Det er ikke den helt store hemmelig-
hed, at vi lægger op til at sænke skat-
ten på arbejdsindkomst, når vi skal 
forhandle skat til efteråret.

 
Er det vigtigt at forholde sig til den øko-
nomiske ulighed i samfundet?
Ja, for det er en vigtig grundparame-
ter i vores samfund, at der ikke er for 
langt mellem høj og lav. At der er fri 
ret til skolegang, fri ret til sundheds-

ydelser, fri ret til ældrepleje. Den 
slags helt fundamentale rettigheder, 
der sikrer lige muligheder for alle. 
Men det betyder ikke, at man skal 
være lige på alle ledder og kanter.

Hvad tænker du om den stigende økono-
miske ulighed i Danmark?
Jeg er slet ikke bekymret. Ulighed er 
ikke en udfordring, jeg ser som re-
levant i en dansk kontekst. Selvføl-
gelig er der danskere, som også har 
det svært, men generelt har vi under-
støttelse på alle ledder og kanter – på 
nogle områder nok endda for meget.

Venstre er godt tilfreds med at være i top på Magisterbladets liste over ulighedsskabende partier. 
Finansordfører Jacob Jensen siger, at det handler om reformer, som har gjort Danmark rigere.

Venstre: Vi er godt tilfredse
Venstre er i top på Magisterbladets liste over 
ulighedsskabende partier. Finansordfører Jacob 
Jensen forklarer, hvorfor han er glad for den 
placering.

sen, skoler og daginstitutioner. Ingen 
af delene tæller med i gini-koefficien-
ten, men det er alligevel velfærds-
ydelser, som alle har adgang til”, siger 
Nina Smith.

“Ulighed i samfundet handler ikke 
bare om indkomster, men snarere om 
hvilke handlemuligheder borgerne har. 
Og der er det mindst lige så vigtigt, at 
alle kan sende deres børn i en god bør-
nehave”, siger hun.

En del af den stigende ulighed stam-
mer fra ændringer i den globaliserede 
markedsøkonomi eller demografien. 

For eksempel er der kommet flere 
pensionister, studerende og indvandre-
re – alle grupper mere lavere indtæg-
ter end befolkningen generelt. Men ef-

fekten er ikke overvældende, vurderer 
professor Jørgen Goul Andersen.

Økonomer har også længe frygtet, at 
uligheden ville komme i form af globa-
lisering og automatisering af arbejdet, 
der ville fjerne de lavtlønnede job og 
dermed ramme de svageste i samfun-
det. Men det har vist sig ikke at gælde 
her i landet, hvor lønstigningerne har 
fordelt sig nogenlunde ligeligt, siger 
Jørgen Goul Andersen.

Uanset hvor den kommer fra, så er 
der grund til at være kritisk over for 
den stigende økonomiske ulighed, si-
ger professor Bent Greve.

“Der ér sket en vækst i uligheden, og 
den har betydet, at den historisk kla-
re universelle adgang til velfærd, som 

kendetegner den danske model, ikke 
længere er så tydelig”, siger han.
Hvorfor er uligheden overhovedet et problem, 
hvis samfundet som helhed bliver rigere?
“Vi ved fra forskellige undersøgel-
ser, at lande med stor ulighed har en 
stor risiko for mindre social sammen-
hængskraft, mere kriminalitet, fle-
re overvægtige, mindre lyst til at ud-
danne sig og en voksende utilfredshed 
med det politiske system i det hele ta-
get. Og internationalt set har høj 
økonomisk ulighed reduceret den 
økonomiske vækst. Så i et samfunds-
perspektiv er der nogle klare risici for-
bundet med højere ulighed – selv om 
vi ikke ved, hvornår filmen for alvor 
knækker”, siger Bent Greve.   
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Bliv en bedre  

tillidsvalgt
Du har mange muligheder for at få inspiration, ny viden og uddannelse  
som tillidsvalgt i DM. Vores møder og kurser klæder dig på til rollen,  
og du møder andre tillidsvalgte.

Tilmeld dig på dm.dk/kalender

151023 ANN 176x251 C Thomas Juli.indd   1 12/07/17   16.29
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“Det er ikke, fordi folk i kultureliten  
ikke er empatiske. Selvfølgelig er de det. 
De kender bare ikke ret mange af de men
nesker, der virkelig kommer i klemme”.
Forfatter Lars Olsen
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Allerede i titlen lægger han an til en 
ordentlig endefuld: “De lærdes tyranni 
– Hvordan den kreative klasse skaber 
ulighed og undergraver verdens bedste 
samfund”.

Socialdemokraternes Kaare Dybvad 
Bek satte for alvor gang i kritikken af 
Danmarks akademikere, da han i maj 
måned udkom med en debatbog, der gav 
den kreative klasse – akademikere, jour-
nalister, kunstnere og intellektuelle over 
en bred kam – tørt på. De “øger ulighe-
den og forringer forholdene for de brede 
lag i samfundet”, skriver  Kaare Dybvad 
Bek, der selv er cand.scient.

Men måske er kultur- og uddan-
nelseseliten, som andre har kaldt dem, 
ikke så selvoptagede, som de kritise-
res for. Højtuddannede bekymrer sig 
nemlig lige så meget om den stigen-
de økonomiske ulighed som resten af 
befolkningen, viser en Gallupmåling 
foretaget for Magisterbladet. Ulighe-
den mellem rig og fattig er et problem 
i dagens Danmark, svarer 54 procent 
af de højtuddannede – mod 51 procent 
i befolkningen som helhed. Og præcis 
som alle andre siger 68 procent af aka-
demikerne, at politikerne bør arbejde 
for at mindske den økonomiske ulig-
hed i samfundet. 

“Det er slet ikke overraskende. Det 
kendetegner denne her klasse at være 
kritisk over for økonomisk ulighed”, si-
ger lektor Gitte Sommer Harrits, der 

ved Aarhus Universitet forsker i klas-
sesamfundet.

“Historisk set har der været en al-
liance mellem akademikere, arbejde-
re og dele af middelklassen på det her 
område. De er alle sammen sat uden 
for døren i forhold til den økonomiske 
elite, som sidder på den hårde magt, så 
de er i samme båd på det her område”, 
siger hun.

Akademikere støtter desuden ofte 
stærkt op om en velfærdsstat, der tilby-
der lige muligheder for alle, siger Jens 
Peter Frølund Thomsen, der forsker i 
blandt andet magtforhold og politiske 
skillelinjer.

“Langt hovedparten af de højtud-
dannede støtter velfærdsstaten i stor 
stil, og derfor støtter de også det at be-
tale meget i skat – også selv om de ofte 
vil være blandt dem, der betaler mest. 
På den måde udviser de per definition 
en høj grad af solidaritet med andre 
borgere”, siger han.

“Når man taler om kultur- og ud-
dannelseseliten, er de altså ikke mere 
elite, end at de også bekymrer sig for, 
hvordan de svageste har det. Og de 
støtter velfærdsinstitutioner, som de 
faktisk godt kunne undvære selv”.

Kultureliten sidder på værdierne
Den hurtige konklusion ligger altså li-
gefor: Akademikere er fantastiske al-
truister! 

 Måling:

UDDANNELSESELITEN 
ELSKER LIGHED

Akademikere øger uligheden og undergraver arbejderklassen. Det seneste halve 
år er kritikken haglet ned over de højtuddannede. Men de er mindst lige så 
bekymrede for den stigende økonomiske ulighed i samfundet som alle andre, 
viser ny måling.

• 67 procent vurderer, at den 

økonomiske ulighed er steget.

• 55 procent mener, at uligheden 

mellem rig og fattig er et problem i 

dagens Danmark.

• 42 procent vurderer, at der er 

økonomisk ulighed mellem unge og 

ældre i dagens Danmark.

• 68 procent mener, at politikerne 

bør arbejde for at mindske den 

økonomiske ulighed i samfundet.

Kilde: TNS Gallup for Magisterbladet

SVAR FRA PERSONER MED LANG VIDE
REGÅENDE UDDANNELSE:

Helt så simpelt er det nu alligevel 
ikke, mener Gitte Sommer Harrits. 
For selv om højtuddannede er helt med 
på at sikre økonomisk omfordeling i 
samfundet, så holder de igen med den 
kulturelle af slagsen.

“De er ikke interesserede i de øko-
nomiske ressourcer, fordi det ikke er 
der, deres magt primært ligger. De har 
i stedet sat sig på viden og kultur. Det 
er derfor en anden type kamp og res-
sourcer, der er på spil for dem”, siger 
hun.

Gitte Sommer Harrits bruger begre-
bet den kulturelle klasse, der ligesom 
Kaare Dybvad Beks kreative klasse 
dækker bredt over akademikere, me-
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diefolk og kunstnere. Og det gør hun, 
fordi denne klasse ligger inde med sær-
lig kulturel magt. Det plejer hun at il-
lustrere med en anekdote fra sit eget 
liv. Dengang hendes barn gik i vugge-
stue, ville institutionen indføre varm 
mad til børnene. Men så opstod en 
“helt håbløs” debat, for der stod frika-
deller på menuen, og de var ikke øko-
logiske.

“Det kunne de veluddannede i hvert 
fald ikke gå med til. Det var udeluk-
ket! Det er et godt eksempel på, at 
man ikke er villig til at dele værdier 
med andre grupper i samfundet, selv 
om man udmærket ved, at et godt mål-
tid mad ville være med til at bryde den 
sociale arv. Man vil ikke gå på kom-
promis med sin økologiske mad, og 
i det ligger en moralsk vurdering af 
de andres valg”, siger Gitte Sommer 
 Harrits.

Det viser sig også ved, at den kultu-
relle klasse opstiller nogle særlige idea-
ler for, hvad der er tilladt i den demo-
kratiske diskussion, tilføjer hun.

“Man må ikke hidse sig op, man skal 
bruge rationelle argumenter, man skal 
se på langtidsperspektiverne … Det er 
en måde at skabe et miljø på, som ar-
bejderklassen og store dele af middel-
klassen har svært ved at begå sig i, og 
på den måde ekskluderer man dem fra 
at deltage”, siger Gitte Sommer Harrits.

Klassekampen er i gang 
Lars Olsen, der er forfatter til blandt 
andet “Eliternes triumf” og “Klasse-
kamp fra oven”, kender alt til frustra-
tionen over ikke at blive hørt af eliten. 
Han har lyttet til danskere uden for 
eliten i mindst 10 år, når han har holdt 
foredrag i provinsens medborgerhuse, 
biblioteker og lokale fagforeninger.

“Der er så mange mennesker i 
Danmark, som ikke føler sig hørt 
i debatten i dag. Når du er ude hos 
håndværkerne eller sosu’erne, så er 
pensionsalderen et kæmpemæssigt 
emne. Det fylder alt. Men du møder 
det næsten ikke i medierne, uanset om 
de er progressive eller liberalistiske. 
Der er ikke nogen interesse for at dæk-
ke det emne”, siger Lars Olsen.

Han er selv blandt kritikerne af kul-
tur- og uddannelseseliten, som han 

definerer som akademiske ledere og 
beslutningstagere i kulturlivet, me-
diebranchen, uddannelsessektoren og 
sundhedsvæsenet. 

“Danmark er midt i en klassekamp”, 
siger Lars Olsen uden tøven. Proble-
met er, at kultur- og uddannelseseliten 
simpelthen ikke forstår den brede be-
folknings bekymringer.

“Det er ikke, fordi folk i kultureli-
ten ikke er empatiske. Selvfølgelig er 
de det. De kender bare ikke ret mange 
af de mennesker, der virkelig kommer i 
klemme, når de ufaglærte job forsvin-
der, og vi skal arbejde, til vi er 70. Og 
derfor kender de heller ikke for alvor 
til deres problemer”, siger Lars Olsen.

Det er derfor, kultur- og uddannel-
seseliten er mere positivt stemt over 
for indvandring, globalisering og auto-
matisering af arbejdet, mener han. Det 
er store, globale tendenser, der hand-
ler om verdens gang, 
og som er harmløse 
for de højtuddannede. 
Det er ikke deres job, 
der forsvinder.

Klassekampen op-
står, fordi kultur- og 
uddannelseseliten er 
med til at lede staten, 
uddannelsessystemet 
og mediebranchen, 
mener Lars Olsen, 
fordi de dermed sidder på den offent-
lige samtale. De har magten til at de-
finere, hvad man må og kan tale om, 
og det betyder, at meningsdannelsen 
kommer ud af trit med en stor del af 
befolkningen.

“Debatten bliver hurtigere fyldt med 
store værdier og identitet og abstrakte 
principper på et overordnet plan, mens 
man glemmer de ellers vigtige spørgs-
mål, der har stor konkret betydning 
for den brede befolknings levevilkår”, 
siger Lars Olsen.

Hvad skal vi bruge kritikken til?
De højtuddannede er ikke sådan lige 
at lave om på. De har nemlig fået de-
res værdier ind med skolemælken, siger 
forsker Jens Peter Frølund Thomsen.

“Det handler om socialisering. Højt-
uddannede er så at sige opdraget til at 
acceptere nogle bestemte værdier, som 

også ligger i den politiske kultur og 
systemet”, siger han.

“Fra du starter i folkeskolen som 
6-årig, til du er færdig med universite-
tet som 25-26-årig, bliver du præget af 
underviserne og uddannelseskulturen. 
Det er rigtig mange år – langt flere 
end for eksempelvis håndværkere, der 
kan være færdige som 20-årige. Og det 
er en tid i dit liv, hvor dine værdier og 
din person i høj grad bliver formet”.

Kritikken skal nu heller ikke tages 
personligt, siger Lars Olsen. Formå-
let er at undersøge magtforholdene i 
samfundet for dermed at forbedre det. 
Derfor er hans håb, at kritikken vil 
føre til en større grad af selvindsigt.

“Det er utroligt vigtigt, at det en-
kelte medlem af Magisterforeningen 
ikke opfatter kritikken af eliten som en 
kritik af dem selv. Jeg taler om de mest 
indflydelsesrige i samfundet. Dem, 

der sidder på ledende 
stillinger – ikke den 
nyansatte gymnasie-
lærer eller arbejdslø-
se akademiker”, siger 
Lars Olsen.

“Til gengæld ville 
det klæde de højtud-
dannede at reflektere 
mere over deres egen 
position og egne 
blinde vinkler. Tag 

kritikken som et wakeupcall. Og er-
kend, at der er brug for et bredere syn 
på samfundet”.

Og som så meget andet i livet skal 
kritikken ikke gøres større, end den er, 
siger Jens Peter Frølund Thomsen.

“Mange tolker de højtuddannedes 
holdninger til for eksempel indvan-
dring og globalisering, som at de er 
sig selv nærmest. At de støtter den, 
fordi de ikke selv bliver ramt, når de 
ufaglærte job forsvinder. Der glem-
mer man bare, efter min mening, at 
de også støtter velfærdsstaten”, siger 
Jens Peter Frølund Thomsen.

“De lægger deres skat og støtter op 
om de svageste – så hvad er egentlig 
problemet?”

Højtuddannede lægger vægt på lig-
hed   

“Langt hoved
parten af de 
højtuddannede 
støtter velfærds
staten i stor stil”.
Lektor Jens Peter Frølund Thomsen
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Det var i en sommerferie for 
13 år siden, at Ingrid Stampe 
tog den endelige beslutning 
om at forlade DTU, sin ar-
bejdsplads gennem 36 år.

“Det var ikke, fordi jeg 
havde en klokkeklar plan for 
en fremtid som selvstændig. 
Det var snarere en kombi-
nation af, at jeg var igennem 
et langt sygeforløb, hvor jeg 
blev forgiftet som følge af et 
dårligt indeklima på DTU, 
og samtidig havde en sti-
gende følelse af, at tiden var 
inde til at skifte kurs”, for-
klarer den nu 72-årige bio-
kemiker.

Det tog godt et års tid, 
før Ingrid Stampe fandt ind 
på sin nye levevej. Fordi hun 
selv havde kæmpet med at 
finde en behandling for sin 

sygdom, kom hun i kontakt 
med en forening af holisti-
ske læger, tandlæger og an-
dre behandlere og blev her 
introduceret for Scio.

Hun beskriver Scio som 
et kvantemedicinsk behand-
lingssystem, der bl.a. betje-
ner sig af en skanner, som 
kan genoprette elektromag-
netiske ubalancer i en men-
neskekrop og slå mikroor-
ganismer ihjel. 

“Ligesom en bro i sving-
ninger på et tidspunkt går 
i stykker, sker det samme 
med bakterier i en krop, der 
bliver sat i svingninger med 
elektromagnetisme. Jeg blev 
selv helbredt på den måde 
og blev derfor meget be-
gejstret. Og med min bag-
grund inden for molekylær- 

og mikrobiologi lå det lige 
til højrebenet selv at blive 
Scio-behandler”, fortæller 
Ingrid Stampe.

Så er det nu!
Den tidligere DTU-lektor 
er langtfra den eneste, der i 
en moden alder beslutter sig 
for at fyre chefen og etable-
re egen virksomhed.

Abelone Glahn er forfat-
ter og har i mange år råd-
givet soloselvstændige og 
freelancere. For otte år si-
den udkom hendes bog “50+ 
og nystartet” i første oplag. 
Siden har hun med stor præ-
cision kunnet sætte et gen-
optryk i gang hvert år, når 
sommerferien nærmer sig. 

“De “nye gamle”, som 
jeg kalder 50+’erne, bru-

De nye ældre  
fyrer oftere chefen 
Flere og flere erfarne medarbejdere vælger at gå selvstændigt, og oftest tager de 
beslutningen i løbet af ferien. Det siger Abelone Glahn, der er rådgiver og forfatter 
til bogen “50+ og nystartet”. Ingrid Stampe, tidligere DTU-lektor, var 61, da hun 
startede egen virksomhed. Hun har ikke set sig tilbage siden. 

“Mit hoved 
skulle omstil-
les efter et 
langt arbejds-
liv som lektor 
på et stort 
universitet”.
Biokemiker Ingrid Stampe, der 
startede egen virksomhed som 
61årig

1 Har oparbejdet sine 

kompetencer igennem 

mange års arbejdsliv og 

har et stort netværk inden for 

sit arbejdsfelt.

2 Har god økonomi, hvis 

børnene er flyttet 

hjemmefra, og bolig 

og lån er betalt ned.

3 Har mere is i maven 

og er bedre til at 

håndtere, at konjunk-

turerne svinger frem og tilbage, 

fordi man har oplevet det flere 

gange før.

TRE FORDELE 
FOR DEN MODNE 

IVÆRKSÆTTER
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ger sommeren til at trække 
luft ind og gøre status. De 
kan se tilbage på et langt ar-
bejdsliv og frem til yderli-
gere 20 år eller mere på ar-
bejdsmarkedet. Der er flere 
og flere vidensarbejdere, der 
når til den konklusion, at 
så er det nu, hvis de vil leve 
en drøm ud eller foretage 
et skifte”, forklarer Abelone 
Glahn.

Der er også ydre årsager 
til, at mange professionelle 
i en moden alder begynder 
at tænke i nye arbejdsbaner, 
mener forfatteren.

“Der er sket et skifte, 
når det gælder iværksætte-
res omdømme. Det er ble-
vet langt mere beundret og 
respekteret, at folk forsø-
ger at stable en selvstændig 
virksomhed på benene, og 
den ellers meget veletable-
rede lønmodtagerkultur er 
en anelse på retræte”, siger 
Abelone Glahn.

Finanskrisen 
spiller også en 
rolle. 

“Virksomhe-
der har down-
sizet og fyret 
medarbejdere i 
stort tal. Nu hvor 
vi er ude på den anden side, 
er de begyndt at hyre ar-
bejdskraft ind igen, men som 
freelancere og konsulenter”, 
uddyber Abelone Glahn.

Ingrid Stampes klinik har 
kun oplevet fremgang, siden 
hun etablerede sig i Lyngby 
for 11 år siden. Og selv om 
hun i dag er 72, har hun in-
gen planer om at gå på pen-
sion i den nærmeste fremtid.

“Kunderne kommer, uden 
at jeg gør reklame, og endda 
uden at jeg når at opdatere 
min hjemmeside. Jeg ople-
ver en stigende interesse for 
holistiske behandlinger af fx 
astma, bronkitis og infekti-
oner. Samtidig kan jeg med 
min naturvidenskabelige 
baggrund forklare, hvad der 
sker med kroppen, når appa-
ratet arbejder”, siger Ingrid 
Stampe.

Kolleger, status og 
månedlig løncheck
Vidensiværksættere, der går 
i gang efter de 50, har både 

“Kunderne 
kommer, 
uden at jeg 
gør reklame”.
Ingrid Stampe, som er iværk
sætter og tidligere lektor.

1 Har været vant til en 

fast indtægt og skal 

vænne sig til en yoyo-

økonomi.

2 Skal undlade at trykke 

på panikknappen og i 

stedet lave syltetøj og 

momsregnskaber i de stille som-

mermåneder. Til gengæld skal 

man være klar til mere end fuld 

skrue i andre perioder af året.

3 Skal indstille sig på at 

være sit eget brand og 

værdisætte det, man 

laver. Det er en overvindelse for 

mange at sætte en pris for sin 

ekspertise til fx 1.500 i timen.

TRE ULEMPER 
FOR DEN MODNE 

IVÆRKSÆTTER 

Kilde: Abelone Glahn

Går du med tanker om at fyre din arbejdsgiver? Abelone Glahn står for flere fyraftensmøder for freelancere og selvstændige i DM 

til efteråret. Tjek kursuskalenderen på www.dm.dk.

Virksomhederne er begyndt at hyre arbejdskraft ind igen, 
men som freelancere og konsulenter. Derfor er det godt for 
vidensarbejdere at starte egen virksomhed nu, forklarer Abe
lone Glahn, der er forfatter til bogen “50+ og nystartet”.

en erfaring og et økonomisk 
grundlag, der giver visse 
fordele. Men det er alligevel 
nødvendigt at gøre sig nog-
le grundige overvejelser, før 
man tager springet, forma-
ner Abelone Glahn.

“Det er for langt de fle-
ste en forudsætning, at 
de orker at gøre sig syn-
lige på de sociale medier, 
i hvert fald LinkedIn, og 
være udadvendte der, hvor 
deres kundegrundlag fin-
des. Også den mentale op-
bygning er vigtig: Du skal 
fx overveje, hvordan det 
vil være at arbejde alene, 
hvis du er vant til kolle-
ger, hvordan det er at mi-
ste status, hvis du kommer 
fra et chefjob, og hvordan 
du indstiller dig på en ele-

vatorøkonomi, hvis du er 
vant til en fed månedlig 
løncheck”, forklarer Abe-
lone Glahn.

For Ingrid Stampe var 
beslutningen om at starte 
virksomhed da også nogle år 
om at modnes.

“Mit hoved skulle omstil-
les efter et langt arbejdsliv 
som lektor på et stort uni-
versitet. Jeg vidste jo heller 
ikke på det tidspunkt, om 
jeg kunne finde ud af an-
det”, påpeger hun.

“Det krævede også en del 
overvejelser, fordi jeg skulle 
tage lån i mit hus. Til gen-
gæld er det fantastisk, hvor 
meget energi man får, når 
man skaber en lille butik, 
der blomstrer”, tilføjer Ing-
rid Stampe.   
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Mens hver fjerde ledige stod uden løn 
eller offentlig ydelse ved dagpengestop 
i 2013, drejer det sig i 2017 om hver 
anden. Det viser de seneste tal fra Job-
indsats under Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering (STAR). 

I januar 2013 var 22 procent uden 
løn eller ydelse, når dagpengene tik-
kede ud, mens det tilsvarende tal var 
40 procent i januar 2017. For akademi-
kere er andelen af ledige uden løn eller 
ydelse efter dagpengestop i samme pe-
riode steget fra 22 procent til 54 pro-
cent.

“De midlertidige arbejdsmarkeds-
ydelser er faset ud nu, så derfor ser vi 
en stigning i andelen af personer, som 
står uden nogen penge, når dagpenge-
ne udløber. Man kan ikke få kontant-
hjælp, hvis man har en formue på over 
10.000 kr. eller en ægtefælle med ar-
bejde. Så har man ingen indkomst, og 
det kan betyde, at man må gå fra hus 
og hjem”, siger Verner Sand Kirk, di-
rektør i Danske A-kasser, brancheor-
ganisationen for a-kasserne. 

Mens 5.109 personer opbrugte dag-
pengeretten i janu-
ar 2013, er det fal-
det til 581 personer 
i januar 2017, hvor-
af de 94 var akade-
mikere. 

På grund af ind-
fasningsmodellen 
røg ekstraordinært mange ud i 2013, 
mens bedre konjunkturer har sørget 
for yderligere fald fremadrettet. Det 
kraftige fald i januar 2017 er dog mid-
lertidigt og skyldes den seneste dag-
pengereform, som giver en forlænget 

dagpengeret i op til et år, hvis man har 
haft beskæftigelse mellem ledighedspe-
rioder. I takt med at mange opbruger 
deres forlængelse, som kan variere fra 
to timer op til et år, vil der være et sti-
gende antal, som opbruger dagpenge-
retten, forklarer Verner Sand Kirk. 

Dårligere til at finde arbejde
Fra december 2012 til januar 2014 fik 
ledige mulighed for at få uddannel-
se med uddannelsesydelse, som svare-
de til dagpengene. Den blev afløst af 
den midlertidige arbejdsmarkedsydel-
se, som stoppede juli 2016. Nu fin-
des der ingen midlertidige ordninger 
som sikkerhedsnet for ledige med dag-
pengestop, og det rammer akademike-
re hårdere. 

“Det ser ud til, at højtuddannede 
generelt har sværere ved at få kontant-
hjælp, når dagpengene stopper. Det 
kan være, fordi de har en formue eller 
er samlevende med en, som har en for-
mue”, siger direktør i Magistrenes A-
kasse (MA) Hans Peter Messerschmidt 
Andersen. 

Tallene fra 
Job indsats viser 
da også, at mens 
det bare er hver 
tiende akademi-
ker, der får kon-
tanthjælp et år 
efter dagpenge-

stop, får 44 procent af de øvrige ledige 
kontanthjælp et år efter dagpengestop. 

Der er dog blandt alle a-kasserne 
stor variation i, hvor hårdt ledige har 
været ramt af finanskrisen og genop-
retningspakken. Ikke bare akademi-

kere, men også mange ledige fra fx 3F, 
HK og Krifa er røget ud af dagpen-
gesystemet. Det påpeger Mads Peter 
Klindt, som er lektor og arbejdsmar-
kedsforsker ved Center for Arbejds-
markedsforskning (CARMA) på Aal-
borg Universitet.

“Men det ser ud til, at akademiker-
ne er dårligere til at finde arbejde, når 
de har sidste dagpengeklip, sammen-
lignet med samtlige a-kasser. Det kan 
skyldes, at de mange jobåbninger på 
arbejdsmarkedet de seneste år har væ-
ret der, hvor ikke lige akademikerne 
står først i jobkøen”, siger Mads Peter 
Klindt. 

De seneste års fremgang i særligt 
bygge- og anlægssektoren har været 
drevet af investeringer i offentlige veje 
og sygehussektoren, og det har trukket 
mange ufaglærte og faglærte job med 
sig, forklarer han. 

“I samme periode har vi været vidne 
til, at der bliver holdt igen i den of-
fentlige sektor. Det rammer især sam-
fundsfaglige og humanister, som tra-
ditionelt har fundet arbejde her. De 
skal nu finde fodfæste på det priva-
te arbejdsmarked”, siger Mads Peter 
Klindt. 

Han opfordrer især ledige akademi-
kere til at udvide det geografiske udsyn 
i jobsøgningen.

“Det går for sent op for mange aka-
demikere, at der også er et akademi-
kerarbejdsmarked med job uden for de 
store byer i fx Vest- og Sønderjylland”, 
siger han.   

Hver anden akademiker får 
ingen penge ved dagpengestop
På fire år er der sket en fordobling i andelen af dagpengemodtagere, som hverken 
får løn eller anden offentlig ydelse, når dagpengene udløber. 

“Det kan betyde,  
at man må gå fra 
hus og hjem”.
Verner Sand Kirk, direktør, Danske Akasser
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Vil du sætte turbo 
på erhvervsfremme?

sdu.dk/kurser

Løft din faglige viden og få inspiration på højt niveau med 
et kursus i lokal og regional erhvervsudvikling på SDU. 

Du får den nyeste forskningsbaserede viden, 
der er koblet  direkte til praksis.

Forskningsbaseret efteruddannelse ved
Syddansk Universitet

Årligt bruger Danmark godt 38 mia. kr. til erhvervsfremme og støtte 
(Erhvervs- og Vækstministeriet, 2016).

Men kommer der egentlig nok ud af den investering?

Debatten er udgangspunktet for kurset ”Lokal og regional erhvervsudvikling”, 
som udbydes på SDU fra efteråret 2017.

Kurset er målrettet dig, som arbejder med lokal eller regional erhvervsudvikling. 
Undervisningen vil bringe dig i frontlinjen, hvor du skaber mærkbare resultater 

for dansk erhvervsliv og dit lokalområde. Samtidig får du mulighed for at 
udbygge dit faglige og personlige netværk indenfor erhvervsfremmesystemet.

Bag programmet står tre eksperter i erhvervsfremme fra SDU. Du vil blive 
undervist af disse tre forskere og øvrige eksperter fra ind- og udland. 

Lokal og regional erhvervsudvikling 1side annonce.indd   1 22/06/2017   13.25
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Måske er du heldig og har allerede en helt 
fantastisk chef. Men som regel kræver det faktisk 
en arbejdsindsats fra din side at få den chef, du 
drømmer om. Her er seks gode råd til, hvordan 
du styrker din chef, så I begge kan lykkes bedre.

GUIDE: 
SÅDAN FÅR DU 
STYR PÅ CHEFEN

2
VÆR TYDELIG 

Chefer er mennesker ligesom 
alle andre. De er hverken per-
fekte, fejlfri eller i stand til 
at læse dine tanker. Hvis du 
drømmer om at være nøgleper-
son for din chef – dvs. én, che-
fen søger inspiration og gode 
råd hos – kan det være en god 
idé at være tydelig omkring dit 
ønske. Når du føler dig sik-
ker på, at tilliden mellem jer er 
gensidig, kan du fortælle din 
chef, at du oplever, at du har 
mere at bidrage med, og at hun 
er velkommen til at hive fat i 
dig, hvis hun har brug for spar-
ring. Chefer er individuelle, i 
forhold til hvordan de forval-
ter deres magt. Nogle vil må-
ske takke nej til tilbuddet, men 
langt de fleste moderne ledere 
vil formenlig sætte pris på din 
udstrakte hånd og benytte sig 
af hjælpen.

1
SE MULIGHEDERNE  
I EN ALLIANCE
Mange medarbejdere er tilbøjelige til at tæn-
ke: “Jeg har den chef, jeg har, og det må jeg 
bare affinde mig med”. Men virkeligheden 
er, at langt de fleste selv kan gøre noget for 
at styrke deres chef og gøre vedkommende 
til en bedre leder. Ligesom din chef leder dig 
og dine kolleger, kan du som medarbejder 
lede opad ved at udfordre, kvalificere, støtte 
og inspirere din chef. Det kan ikke bare for-
bedre din chef, men også styrke din position 
i organisationen. Du og din chef er afhængi-
ge af hinanden. Ved at opfylde dine mål og 
løse dine opgaver bidrager du til din chefs 
succes. Omvendt kan du skabe problemer for 
din chef, hvis du ikke præsterer tilfredsstil-
lende. Det samme gør sig gældende for din 
chef. Hun kan sikre dig gode arbejdsbetin-
gelser og spændende opgaver – eller gøre det 
modsatte og spænde ben for din succes. Kort 
sagt: I har brug for hinanden, så skab et godt 
samarbejde, og vær hinandens allierede.
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ DINE 

KOLLEGER

At have chefens tillid kan være en gave. Men 

hvad der for dig fungerer som en stærk alli-

ance, kan af andre måske opfattes intimide-

rende. Er du din chefs nøgleperson, er det 

en god idé at være opmærksom på, hvordan 

dine kolleger forholder sig til dette. Måske 

undrer de sig over dit tætte forhold til che-

fen. Og hvis det er sagen, er det vigtigt, at 

du husker på, at de også forventer din loyali-

tet. Sørg for, at du i dit daglige arbejde værd-

sætter dit team og opbygger en fortrolighed 

med dine kolleger. Du kan sagtens komme 

godt ud af det med både chefen og dit team. 

Hvis en af dine kolleger alligevel skulle an-

fægte dit forhold til jeres chef, kan du stil-

le og roligt forklare, at du ikke er nogen hof-

snog, og at din alliance på ingen måde står i 

vejen for, at din kollega selv opbygger et tæt 

forhold til chefen.

6FORSTÅ DIN CHEFS PRÆMISSER
Hvis du vil være din chefs betroede medar-bejder, er du nødt til at forstå din chefs præ-misser. Du kommer ikke langt, hvis du siger til din chef, at dit team har brug for mere ef-teruddannelse, hvis din chef netop har fået at vide, at der næste år er nul kroner til efter-uddannelse. Det nytter heller ikke meget at foreslå, at din chef lægger mere vægt på fo-kusområde a, hvis den øverste ledelse i år har besluttet at måle hende på fokusområde b. Hvis din hjælp skal være meningsfuld, bør du derfor vide, hvad din chef bliver målt på, hvad hendes personlige ambitioner er, hvem der presser hende, og hvad der glæder og bekym-rer hende. Som medarbejder kan du ikke æn-dre de vilkår, din chef er underlagt. Derfor er din rådgivning nødt til at tage udgangspunkt i din chefs virkelighed. Er du ikke i stand til dette – fx hvis du er lodret uenig i de ting, din chef måles på – er det ikke det rigtige tids-punkt for dig at lede opad. Det er heller ikke en god idé, hvis du som udgangspunkt er util-freds med dit arbejde eller din chef. Kunsten at lede opad er nødt til at hvile på et funda-ment, som går ud på, at du a) skal være glad for dit job og b) har tillid til din chef. 

5

INDGÅ I TÆT DIALOG

Chefer befinder sig typisk længere væk fra hver-

dagen og har ikke den samme føling med de bor-

gere eller kunder, som din afdeling betjener. Hvis 

du vil styrke din chef, er det derfor er god idé 

jævnligt at give hende beretninger fra “fronten”, 

så hun har en fornemmelse af de udfordringer, 

teamet står over for. Ved løbende at være i tæt 

dialog om stort og småt i afdelingen får din chef 

forhåbentlig en følelse af, at du er med til at styr-

ke hende, så hun står bedre over for direktionen. 

Når først du har denne privilegerede adgang til 

din chef, har du bedre forudsætninger for at være 

modig og udfordre hende på svære spørgsmål. Fx 

om hvorvidt der skal prioriteres anderledes, eller 

om det fokus, der er i afdelingen lige nu, også er i 

overensstemmelse med organisationens overord-

nede strategiske mål. 

4

Kilder: Karsten Lodahl Madsen, karriererådgiver i Dansk 
Magisterforening, og Lene Flensborg, erhvervspsykolog, 

partner i Organisation Aps og forfatter til bl.a. ebogen 
 “Ledelse opad – gør din chef til din bedste allierede”.

G U I D E  fortsat

3 SKAB TILLID

Alfa og omega for sådan en alliance er tillid. 

Du vinder ikke din chefs tillid fra den ene dag 

til den anden. Den slags opstår over tid, når du 

gentagende gange har bevist din faglighed og 

loyalitet. Hvis du leder opad og blander dig i 

din chefs ledelsesstil på et tidspunkt, hvor til-

liden mellem jer endnu ikke er oprettet, risi-

kerer du, at din chef ser dig som en trussel. At 

lede opad er altså ikke en smart taktik, du hur-

tigt kan gøre brug af, men en langsigtet be-

stræbelse. Og forudsætningen for, at du med 

succes kan styrke din chef med input og råd-

givning, er, at hun forstår, at det ikke er ego-

isme, der driver dig, men ønsket om arbejds-

pladsens fælles bedste. Det bedste råd er derfor 

at lade tid gøre en væsentlig del af arbejdet for 

dig. Men derudover er det vigtigt, at du gennem 

dine handlinger sørger for at vise, at du har blik 

for helheden og fokus på, hvad der gavner orga-

nisationen.
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A S T R O N O M I

En lille bog om universet

Anja C. Andersen  
Lindhardt og Ringhof, 2016, 
256 sider, 199,95 kr.
Teorien om Big Bang er den 
bedste model, vi i øjeblikket 
har om universets skabel-
se, men det betyder ikke, at 
det er den endelige sandhed. 
Men hvorfor er der stort 
set enighed om, at univer-
set for 13,7 milliarder år si-
den blev skabt af en tætpak-
ket klump, der rummede al 
energi og alt stof? Og eksi-
sterede der noget inden Big 
Bang? Astrofysikeren Anja 
C. Andersen formidler teo-
rier og forskningsresultater 
udogmatisk og letforståeligt.

H I S T O R I E

En verden af viden  
– Syddansk  Universitet 
1966-2016 

Jeppe Nevers (red.)  
Syddansk Universitetsforlag, 
2016, 357 sider, 349 kr.
Historien om Syddansk Uni-
versitet – fra grundlæggelsen 

af Odense Universitet i 1966 
over omdannelsen til Syd-
dansk Universitet i 1998 og 
frem til 2016 – er en dansk 
succeshistorie. Det er histo-
rien om, hvordan det lykke-
des forskere, studerende og 
administratorer at opbyg-
ge landets tredje universi-
tet til en forskningsinstituti-
on på internationalt niveau. 
Men det er også en histo-
rie om modgang, om kriser 
og om udfordringerne ved 
at etablere Danmarks største 
multicampusuniversitet. “En 
verden af viden” fortæller hi-
storien om Syddansk Uni-
versitet i 10 kapitler.

F I L O S O F I

Rilkes engle  
– Eksistentialismen i 
går – i dag – i morgen

Marianne Stidsen 
Dansklærerforeningens Forlag, 
2016, 480 sider, 239 kr.
Der har længe manglet en 
introduktionsbog til eksi-
stentialismen, en af de væ-
sentligste tankestrømninger 
i det 20. århundrede. Dette 
er en sådan introduktions-
bog, der viser, hvordan eksi-
stentialismen kan formidles i 
dag, ikke mindst for et yngre 
publikum på landets uddan-
nelsesinstitutioner. I en per-
sonlig og passioneret essay-
istisk stil formulerer bogens 
introduktioner kerneelemen-

terne i den eksistentialistiske 
filosofi. Og viser, hvordan 
eksistentialismen i allerhøje-
ste grad har noget at sige nu-
tiden. Nyt i forhold til tidli-
gere bøger om emnet er, at 
det sprogligt-æstetiske dra-
ges ind som en helt central 
del af den eksistentialistiske 
tankegang.

R E L I G I O N

Emerson – Religion 
som moralsk livsform

Troels Nørager 
Eksistensen, 2017, 242 sider, 
249 kr.
Med denne bog udgives for 
første gang i Danmark en 
forskningsbaseret introduk-
tion til USA’s store klassi-
ske tænker Ralph Waldo 
Emerson (1803-82). Filoso-
fisk formår Emerson at for-
ene idealisme og realisme: 
En hovedtanke er, at vi al-
tid har del i en universel be-
vidsthed. Hans optimistiske 
livssyn hviler på en original 
kombination af platonisme 
og kristendom. Fokus er på 

etikken i bred forstand: Via 
det moralske sentiment har 
den enkelte mulighed for 
at opleve tilværelsen som et 
dagligt mirakel.

L E D E L S E

Kom godt i gang med ledelse

Margrethe Gade og Kell 
Hartmann  
Hans Reitzels Forlag, 2016, 
174 sider, 250 kr.
Som leder skal man arbejde 
med at opbygge eller blive 
bevidst om en række kompe-
tencer. Man skal blandt an-
det kunne arbejde med kom-
pleks problemløsning, være 
reflekterende, kunne anven-
de viden i praksis, have kom-
petence i at opbygge tillid 
og følgeskab, anvende magt 
og søge indflydelse. Den-
ne bog er en solid introduk-
tion til, hvad det indebærer 
at være leder. Den adresserer 
det kald eller den dybe over-
bevisning om at kunne gøre 
en forskel, som er det, der 
driver eller fører mange ind 
i ledelse. Bogen beskriver 
både de eksistentielle, etiske 
og følelsesmæssige udfor-
dringer, en leder kan stå i.

S A M F U N D

Fake News – Når  virkeligheden taber

Vincent F. Hendricks og Mads Vestergaard 
Gyldendal, 2017, 176 sider, 199,95 kr.
Medierne oversvømmes i dag af fordrejninger og forvanskninger. 
Første skridt til at dæmme op for den udvikling er at forstå, hvad 
der forårsager den. I “Fake News” fortæller Vincent F. Hendricks 
og Mads Vestergaard letforståeligt om, hvordan opmærksomheds-
økonomien hos politikere, i medierne og blandt borgere kan føre 
til et postfaktuelt demokrati, i hvilket eventyrlige historier erstat-
ter kendsgerninger som grundlag for politisk debat og lovgivning.

”Hvis misin
formation skal 
have en effekt, 

må den ikke 
umiddelbart, 

eller for let, 
kunne afsløres 

som et rent 
falsum”.

SE FLERE BØGER PÅ MAGISTERBLADET.DK
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 UNDERSØGELSE: 

Undervisere tager 
ikke hensyn 
til handicappede
Mia Thomsen oplever langtfra altid, at der bliver 
taget hensyn til hendes psykiske handicap. Og det 
er hun ikke alene om, viser nye tal. 

• Bygger på besvarelser fra 500 studerende med handicap. 

• 46 procent af de studerende har ADHD, autisme eller psykisk sygdom, mens 21 procent er ordblinde. 15 procent har et 

bevægehandicap, 14 procent har et kommunikationshandicap, mens resten lider af nyresygdomme, diabetes, fibromyalgi, cystisk 

fibrose, kronisk hovedpine eller hjerneskade. 

• Der er et stort mørketal i, hvor mange studerende med handicap der findes i alt. Men i 2015 modtog 6.826 personer på videregående 

uddannelser specialpædagogisk støtte. Heraf havde 26 procent psykiske vanskeligheder.

Kilde: Danske Handicaporganisationer og Altinget.dk

MERE OM UNDERSØGELSEN

Mia Thomsen tager imod mig med 
energiske skridt, da jeg møder hen-
de på Syddansk Universitet i Oden-
se, hvor hun læser kemi på andet 
år. Hun er 27 år og ligner en gan-
ske almindelig universitetsstuderen-
de. Men Mia Thomsen slås med fle-
re forhindringer end de fleste andre. 
Hun lider af OCD, posttraumatisk 
stress og fibromyalgi – en kronisk 
smertetilstand.

“Der er dage, hvor jeg ikke kan 
komme op af sengen og gå i bad. 

Dage, hvor min kæreste må hjælpe 
mig”, forklarer Mia Thomsen. 

Mia Thomsen læser derfor på ned-
sat tid og tager 20 ECTS-point per 
semester – ti point mindre end et 
semester på fuldtid. Men hun sav-
ner stadig, at der bliver taget hensyn. 
Hendes OCD gør blandt andet, at 
det er svært for hende at røre ved be-
stemte ting på grund af tvangstan-
kerne. Mia Thomsen var derfor ud-
fordret, da hun sidste semester havde 
et fag, hvor de skulle lave øvelser i 

4 2
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et bestemt program på universitetets 
computere. Derfor skrev hun til un-
derviseren for at høre, om hun kunne 
få det udleveret til sin egen computer. 
Mia Thomsen blev mødt med svaret, 
at det ikke kunne lade sig gøre.

“Og så vidste jeg ikke, hvad jeg skul-
le gøre. Min vejleder fra Specialpæda-
gogisk Støtte-enheden fandt dog ud af, 
at jeg godt kunne få en licens til min 
egen computer, når jeg har sygdom-
men. Men der var vi allerede nogle 
uger inde i kurset, hvor jeg var kom-
met så langt bagud, at jeg ikke kunne 
gennemføre”, fortæller hun. 

Mia Thomsen er ikke den eneste 
studerende med handicap, der ople-
ver, at studiestedet eller underviserne 
ikke tager de nødvendige hensyn. Det 
viser en ny undersøgelse fra Danske 
Handicaporganisationer blandt 500 
studerende med psykiske, fysiske eller 
kommunikationsrelaterede handicap. 
75 procent af dem går på universitetet. 
Her siger 39 procent, at underviserne 
ikke tager hensyn til deres handicap, 
så de kan deltage på lige fod med deres 
medstuderende. 

Bunder i mangel på viden 
Thorkild Olesen, der er formand for 
Danske Handicaporganisationer, er 
overrasket over, at fire ud af ti stude-
rende med handicap ikke trives. Han 
betegner det som 
mangel på “rimelig 
omtanke” fra un-
dervisernes side.

“En ordblind be-
skriver fx, hvordan 
vedkommende ikke 
må optage under-
visningen på sin 
diktafon for under-
viseren. Og en med 
synshandicap for-
tæller, at personen 
ikke må få udleve-
ret underviserens PowerPoints inden 
forelæsningerne”, fortæller han. 

Thorkild Olesen er klar over, at 
det kan være svært for studiestederne 
at tage mange typer af hensyn, da de 
studerende kan være udfordret af vidt 
forskellige typer handicap. Men han 
understreger det vigtige i at indrette 

uddannelsessystemet, så det også kan 
rumme folk med vanskeligheder.

“Folk med handicap har også ret til 
at kunne tage en uddannelse og få job. 
Og en ny undersøgelse fra SFI viser, 
at uddannelse betyder endnu mere for 
denne gruppe mennesker end for an-
dre i forhold til deres jobchancer”, si-
ger han.

Formanden efterspørger større og 
mere tilgængelig viden om folk med 
handicap, så underviserne fx har bed-
re mulighed for at opsøge fagfolk, der 
ved mere om det enkelte handicap, og 
hvordan man håndterer det bedst. 

“Indtil det modsatte er bevist, så 
tror jeg på, at underviserne er rum-
melige nok, men bare ikke har den 
tilstrækkelige viden at handle ud fra”, 
siger han.

Fremdriftsreformen spøger
Anders Bjarklev, formand for Danske 
Universiteter, siger, at han er “meget 
bekymret over tallene”. Han ser derfor 
meget gerne et samarbejde med handi-
caporganisationerne, så de i fællesskab 
kan skabe de bedste rammer for stu-
derende med handicap. Desuden efter-
spørger han mere konkret viden om, 
hvad universiteterne ikke gør godt nok. 

“Vi er simpelthen nødt til at forstå, 
hvad det er for nogle konkrete ting 
og oplevelser, der gør, at de studeren-

de oplever ikke at blive 
taget ordentligt hensyn 
til. For jeg nægter at tro 
på, at underviserne bare 
“vil have handicappede 
ned med nakken”. Så det 
er ikke, fordi vi ikke vil, 
men fordi vi misforstår 
dem”, siger han.

Anders Bjarklev pe-
ger dog også på, at frem-
driftsreformen spiller ind 
på, at universiteternes al-
buerum er blevet mindre 

i forhold til at tage hensyn til stude-
rende med særlige behov.

Kemistuderende Mia Thomsen op-
lever også, at fremdriftsreformens krav 
om at få de studerende hurtigere igen-
nem studiet spiller ind. Hun fortæller 
dog også, at det varierer meget fra un-
derviser til underviser, om de er villige 

til at indrette undervisningen mere ef-
ter hendes behov.

“I sommerferien skulle jeg følge et 
intensivt kursus over seks dage med 
mange timer i laboratorium hver dag. 
Og det vidste jeg på forhånd, at jeg 
ikke kunne. Men der fik min undervi-
ser arrangeret, at jeg kom på tre for-
skellige hold, så jeg havde laboratorie-
timer to dage om ugen over tre uger”, 
siger hun. 

Sociale kvaler
Mens knap 40 procent giver udtryk 
for, at studiestedet og underviserne 
ikke tager ordentligt hensyn, så siger 
34 procent, at underviserne tager de 
nødvendige hensyn. 49 procent siger, 
at de ikke kan deltage i det sociale liv 
på lige fod med deres medstuderende.

Og det bekymrer Thorkild Olesen, 
formand for Danske Handicaporga-
nisationer. Han fremhæver, at det gør 
det sværere at gennemføre en uddan-
nelse og leve op til de faglige krav, hvis 
man ikke trives socialt. 

“Det er oftest nemmere at forholde 
sig til og tage hensyn til en person i 
kørestol. Det er noget andet med det, 
man ikke kan se. En studerende satte 
i undersøgelsen ord på, at han jo ikke 
kunne gå rundt med et skilt om ma-
ven, hvor der stod, at han var skizo-
fren. For så ville han i hvert fald ikke 
få nogen venner”, siger han.   

 UNDERSØGELSE: 

Undervisere tager 
ikke hensyn 
til handicappede

“Jeg nægter at 
tro på, at un
derviserne bare 
“vil have han
dicappede ned 
med nakken””. 
Anders Bjarklev, formand for 
Danske Universiteter

Mia Thomsen lider af OCD, posttrau
matisk stress og fibromyalgi. Hun 
oplever, at det varierer meget fra 
underviser til underviser, om de er 
åbne for at tage hensyn til hendes 
handicap. 
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DIPLOM I 
KOMMUNIKATION 
 - tag et enkelt kursus eller en hel uddannelse

I efteråret udbyder vi blandt andet disse 4 kurser

dmjx.dk/jourforkom

Underviser: Maria Larsen og 
Helle Tougaard

Start 21/9 København

JOURNALISTIK FOR 
KOMMUNIKATØRER

Få en grundlæggende indføring 
i, hvad det vil sige at tænke og 
arbejde journalistisk - og bliv 
en skarpere kommunikatør.

dmjx.dk/strategkom

Underviser: Karin Sloth

Start 2/10 København

STRATEGISK  
KOMMUNIKATION  
I PRAKSIS

Vi starter med kommunika- 
tionsstrategien og -planen og 
skaber mening i begreberne 
og orden i værktøjskassen.

dmjx.dk/brandingstrategi

Undervisere: Mie Femø Nielsen 
og Jesper Højberg Christensen

Start 18/9 København

BRANDINGSTRATEGI 
OG KAMPAGNER

Lær at arbejde med virksom- 
hedens identitet og image i for-
hold til forskellige målgrupper.

dmjx.dk/raadgiver

Underviser:  
Anne Katrine Lund

Start 23/10 København

RÅDGIVERENS 
GENNEMSLAGSKRAFT

Det er ikke nok at kunne finde 
de rigtige kommunikationsløs-
ninger. Du skal også kunne få 
dem besluttet og gennemført.

Læs mere på dmjx.dk, hvor du finder alle vores kurser i kommunikation, sociale medier, mobilvideo, journalistik, web og design mv.
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Om eftermiddagen uddeler vi DM’s forskningspriser, og der er gæstetale ved Eske Willerslev.

Om aftenen holder vi fest med DJ’s, bar og underholdning.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores lækre lokaler på Frederiksberg.

Medlemspris: 90 kr. – Studiemedlemspris: 40 kr. – Pris for ledige: 40 kr.
 

Se program og tilmeld dig festen på dm.dk/kalender

29. SEPTEMBER ÅBNER VI DØRENE TIL EN  
FESTLIG EFTERMIDDAG OG AFTEN.

 Medlemsfest i DM

Nyt scient.-univers
VI HAR SAMLET ALLE DE ARTIKLER, VI SKRIVER OM DM’S MEDLEMMER
MED EN NATURVIDENSKABELIG BAGGRUND I VORES NYE SCIENT.-UNIVERS

Her kan du blandt andet møde fysikeren Lars, som bruger sin matematiske intuition og programmeringsevner til at 
udvikle software for SimCorp. Så kig forbi magisterbladet.dk/scient, hvor du kan holde dig opdateret på dit fag og 
møde andre med din faglighed.

Læs mere på magisterbladet.dk/scient

magisterbladet.dk
M A G I S T E R B L A D E T  H A R  R E D A K T I O N E L  F R I H E D

151031 annonce HALV 176x123 egen annonce.indd   1 27/04/17   10.20
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Først kom Amanda Glindvad på kur-
sus for at lære at bruge systemerne 
på Region Hovedstadens nye digita-
le sundhedsplatform. Så blev musikte-
rapeuten, der er ansat ved Psykiatrisk 
Center Glostrup, forment adgang til 
patientjournaler og behandlingsplaner 
uden både lægebemyndigelse og sam-
tykke fra patienten. 

Ifølge Region Hovedstaden sker op-
stramningen af, hvilke personalegrup-
per der må se oplysninger, for at over-
holde sundhedsloven fra 2007. Den 
skal sikre patienter mod misbrug af 
særligt sensitive oplysninger. Men selv 
om det juridisk er helt efter bogen, er 
formanden for de godt 120 musiktera-
peuter i DM, Inge Kolind, kritisk ind-
stillet. Hun lægger vægt på, at musik-
terapeuter har en lang uddannelse, og 
at musikterapi er et anerkendt behand-
lingstilbud til bl.a. mennesker med 
demens, autisme, skizofreni og andre 
diagnoser.

“Musikterapi har været en del af det 
danske sundhedsvæsen i over 30 år. At 
begrænse vores, og andre faggruppers, 
adgang til kommunikationsveje og til 
vigtige oplysninger om de borgere, 
som skal behandles, kan ikke være ve-
jen frem”, forklarer Inge Kolind. 

Kan medføre fejl
Musikterapeut Amanda Glindvad vur-
derer, at en begrænset adgang til sund-
hedsplatformen for behandlere i værste 
fald kan føre til fejlbehandlinger.

“Jeg arbejder på en lukket afdeling 
og behandler primært patienter med 
skizofreni, der er yderst kriseramte. 
For at kunne udføre min behandling af 

patienterne har jeg brug for hurtigt at 
kunne tjekke op på deres psykiske til-
stand”, siger Amanda Glindvad.

Rikke Hoff Larsen, der ligeledes ar-
bejder som musikterapeut på to lukke-
de afsnit i hovedstaden, deler sin kolle-
gas bekymring.

“Jeg arbejder med i alt 30 patien-
ter. Nogle af dem kan på grund af de-
res psykiske lidelse være utilregne-
lige, og jeg har ikke mulighed for at 
deltage i alle morgenkonferencer, hvor 
vi bliver informeret om, hvad der sker 
med dem, og hvordan de har det. Med 
sundhedsplatformen har jeg så hel-
ler ikke mulighed for at læse mig til 
det og selv give vigtig viden videre til 
mine kolleger”, forklarer Rikke Hoff 
Larsen.

Fortrolighed vejer tungest
Ifølge Region Hovedstaden har den 
nye sundhedsplatform gjort det muligt 
at foretage den korrekte begrænsning i 
adgangen til patientoplysninger. Frem-
over skal tilladelsen bero på en vurde-
ring fra patient til patient. Den praksis 
bliver landsdækkende, når sundheds-
platformen bliver implementeret i de 
øvrige regioner.

At musikterapeuternes adgang be-
grænses, er juridisk velbegrundet. Det 
forklarer Kent Kristensen, der er lek-
tor og ph.d. jur. på Syddansk Univer-
sitet.

“I sundhedsloven er adgangen til 
at slå oplysninger op uden patientens 
samtykke begrænset til det autorisere-
de sundhedspersonale. Problemet er, at 
musikterapeuter i sundhedslovens for-
stand ikke anses for at være sundheds-
personale, og derfor bliver de henvist 
til at hente tilladelse hos en læge eller 
sygeplejerske”, forklarer sundhedsju-
risten.

Social- og sundhedsassistenterne 
blev autoriseret ved lov i 2008, mens 
farmaceuterne uden held forsøgte at få 
ændret loven igen i 2014.

Kent Kristensen vurderer, at yder-
ligere ændringer i autorisationsloven 
kan have lange udsigter:

“I beslutningen vil man især lægge 
vægt på hensynet til patientsikkerhed 
og til selvstændigheden i erhvervsud-
øvelsen. I den sammenhæng har mu-
sikterapeuter ikke det samme behand-
leransvar som fx en læge”, påpeger 
han.

Ifølge DM’s formand, Camilla Gre-
gersen, er det indlysende, at der skal 
findes en løsning, så alle relevante fag-
grupper – inklusive musikterapeuter – 
får hurtig adgang til oplysninger.

“Målet må være en smidig sagsgang 
for behandlere og for de borgere, der 
har brug for behandling. Jeg går der-
for videre med sagen med henblik på at 
finde en løsning på problemet”, siger 
Camilla Gregersen.   

Musikterapeuter nægtet 
 adgang til patientoplysninger
Den nye sundhedsplatform forhindrer, at blandt andre musikterapeuter kan 
dele deres viden med kolleger og selv få adgang til patienters sygejournaler og 
behandlingsplaner. Det forringer kvaliteten af deres arbejde, frygter de.

“Jeg har brug for hurtigt at kunne tjekke 
op på deres psykiske tilstand”.
Amanda Glindvad, musikterapeut ved Psykiatrisk Center Glostrup
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I 2016 alene blev den liberale tænke-
tank Cepos citeret over 1.300 gange i 
de danske medier, mens centrum-ven-
stre-tænketanken Arbejdernes Er-
hvervsråd blev citeret cirka 1.200 gan-
ge.

Det viser en optælling foretaget af 
Infomedia for det digitale medie Bias. 
Optællingen er foretaget i tolv medier, 
herunder Politiken, Berlingske og Jyl-
lands-Posten.

Lektor og ekspert i tænketanke Jes-
per Dahl Kelstrup fra Roskilde Uni-
versitet beretter om en stigning i syn-
ligheden af tænketanke i de danske 
medier de seneste ti år. I en optælling 
beskriver han, hvordan antallet af ci-
tater fra topti-tænketankene er steget 
med 60 procent fra 2006 til 2015.

God service
Denne øgede synlighed forklarer han 
bl.a. med tænketankenes service og til-
gængelighed.

“Tænketankene vil meget gerne i 
medierne og er derfor utroligt service-
mindede. Det betyder, at de fx er vil-
lige til at udgive analyser relativt ofte, 
og de er utrolig gode til at kommuni-
kere deres resultater ud på en tilgæn-
gelig måde. Deres hjemmesider har fx 
citater klar til at klippe ud med hoved-
pointer fra deres analyser, og det gør 
det nemt for både journalister og an-
dre at anvende”, siger Jesper Dahl Kel-
strup.

Jesper Dahl Kelstrup forklarer, at 
denne form for tilgængelighed kan vir-
ke meget attraktiv på en travl journa-
list med høje produktionskrav.

“Det er klart, at en journalist, der 
kan få citater og tal, der kan under-
bygge nogle synspunkter, leveret, har 
et incitament til at anvende dem”, siger 
Kelstrup.

Solokilder
Hyppigheden i anvendelsen af tænke-
tanke som kilder er dog ikke i sig selv 
et problem. Det er snarere måden, me-
dierne anvender dem på, forklarer 
professor (MSO) i journalistik Mark 
Blach-Ørsten.

Når tænketanke som Cepos eller 
Arbejdernes Erhvervsråd udgiver nye 
undersøgelser eller fremsætter ideer 
til lovændringer, er 
der tale om politiske 
parts indlæg. Alligevel 
bruges de som uaf-
hængige ekspertkilder 
i de danske medier.

“Tænketanke får of-
tere end politikere lov 
til at stå som den ene-
ste kilde i en historie, selvom de også 
er politiske aktører og bør behandles 
sådan”, siger Mark Blach-Ørsten.

Professoren nævner et eksempel i 
Jyllands-Posten fra slutningen af juli, 
hvor cheføkonomen for Cepos som 
eneste kilde i artiklen anbefaler politi-
kerne at sænke topskatten.

“Det kommer til at se ud, som om 
der er tale om et nøgternt budskab, 
selvom det er et partsindlæg, som iføl-
ge god journalistik skal have et mod-
svar. Her holder man mikrofonen for 
tænketanken og lader dem tale”, siger 
Mark Blach-Ørsten.

“Tag ansvar”
I april 2016 beskrev Magisterbladet, 
hvordan Politiken havde brugt tænke-
tanken Axcelfutures forslag om at af-
skaffe SU til kandidater på forsiden 
uden en eneste kritisk kilde. I tre hi-
storier om SU og Axcelfutures arbej-
de var der ikke en eneste uafhængig 
ekspertkilde eller andre kritiske røster. 
Politikens uddannelsesredaktør tog 
kritikken til sig og udtalte, at der bur-
de have været kritiske kilder.

“Tænketanke som for eksempel Ax-
celfuture og DEA er blevet meget 
dygtige til at sætte en dagsorden, men 
også til at flytte deres dagsordener helt 

ind på Christians-
borg. Før de får ind-
flydelse, er det derfor 
vigtigt, at deres ideer 
bliver diskuteret og 
får modstand. Det gør 
de ikke, når de er den 
eneste kilde”, siger 
Mark Blach-Ørsten.

Mark Blach-Ørsten efterspørger 
mere gennemsigtighed, når medier an-
vender undersøgelser og analyser fore-
taget af tænketanke, så læserne har en 
chance for at vurdere, om en undersø-
gelse er troværdig.

“Medierne bør kræve et metodeark 
af tænketankene, som man kunne ud-
give som faktabokse. Hvem har man 
spurgt, hvordan er man kommet frem 
til sine beregninger, og hvad siger an-
dre analyser inden for samme felt? 
Medierne er nødt til at tage ansvar for 
de analyser og tal, de fremlægger”, si-
ger han.   

Tænketanke  
sætter dagsordenen
Tænketanke bliver citeret stadigt mere i danske medier. De bliver i høj grad 
behandlet som eksperter i medierne, selvom de reelt er politiske aktører. Og det er 
et problem, for så bliver læserne snydt, siger professor.

“Tænketankene 
vil meget gerne 
i medierne”.
Lektor og ekspert i tænketanke 
Jesper Dahl Kelstrup
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NÆSTE 

VIDENSFESTIVAL
LØRDAG 3. MARTS 2018

FOREDRAGSHOLDERE 2012-2017:
– ADAM PRICE, MANUSKRIPTFORFATTER M.M.
– ANDERS LUND MADSEN, KOMIKER OG TV-VÆRT M.M.
– ANJA C. ANDERSEN, ASTRONOM OG ASTROFYSIKER
– ANJA DALGAARD-NIELSEN, STANFORD UNIVERSITY
– ANNE PEDERSEN, SENIORFORSKER, NATIONALMUSEET
– ANNE SOFIE ALLARP, RADIOVÆRT, RADIO24SYV
– ANNE VERONICA D’SOUZA, CARCEL
– ANNE-CATHRINE RIEBNITZSKY, FORFATTER
– BO LIDEGAARD, CHEFREDAKTØR
– CASTEN ESKELUND, STAND-UP-KOMIKER
– CATHRINE GYLDENSTED, JOURNALIST
– CHARLOTTE FLØE KRISTJANSEN, PROFESSOR
– CHRISTIAN JUNGERSEN, FORFATTER
– CHRISTOFFER GULDBRANDSEN, FILMINSTRUKTØR
– CLEMENT KJERSGAARD, TV-VÆRT, REDAKTØR M.M.
– DORTHE DAHL-JENSEN, PROFESSOR I IS OG KLIMA 
– ELISA KRAGERUP, TEATERINSTRUKTØR
– FREDERIK HJORTH, PH.D.-STUDERENDE OG 

ASMUS LETH OLSEN, LEKTOR
– GUNNAR VIBY MOGENSEN, CAND.POLIT. OG DR.PHIL.
– HAIFAA AWAD, LÆGE OG DEBATTØR
– HELGE KRAGH, PROFESSOR I VIDENSKABSHISTORIE
– IVAR GJØRUP, TEGNER OG FORFATTET
– JAKOB SHEIKH, JOURNALIST
– JAN GRARUP, PRESSEFOTOGRAF
– JAN W. THOMSEN, LEKTOR, NIELS BOHR INSTITUTTET
– JESPER TYNELL, JOURNALIST
– JOHANNES RIIS, DIREKTØR, GYLDENDAL
– JOHN FOLEY, EKSPERT I IT-SIKKERHED
– JOSEFINE KLOUGART, FORFATTER
– KATHERINE RICHARDSON, PROFESSOR
– KATHRINE LILLEØR, SOGNEPRÆST OG FORFATTER
– KATRINE WIEDEMANN, INSTRUKTØR
– KNUD ROMER, FORFATTER OG RADIOVÆRT
– KRISTIAN LETH, MUSIKER OG FORFATTER
– KRISTIAN PEDERSEN, DIREKTØR VED DTU
– KURT NIELSEN, CENTERCHEF FOR ROBOTTEKNOLOGI
– LARS BUKDAHL, DIGTER OG ANMELDER
– LASSE MARKER, JOURNALIST
– LEIF DAVIDSEN, FORFATTER
– LENY MALACINSKI, FORFATTER OG JOURNALIST
– LISBETH IMER, SENIORFORSKER OG RUNESPECIALIST
– LONE FRANK, FORFATTER OG JOURNALIST
– LYKKE FRIIS, PROREKTOR, KØBENHAVNS UNIVERSITET
– MARIE ØSTERBYE, MANUSKRIPTFORFATTER
– MARLENE WIND, PROFESSOR
– MARTIN BREUM, JOURNALIST
– MARTIN KONGSTAD, JOURNALIST OG FORFATTER
– MATIN MOJAZA, PH.D. STUDERENDE
– METTE ØSTERGAARD, POLITISK REDAKTØR, POLITIKEN
– MIKKEL ANDERSSON, JOURNALIST
– MORTEN PAPE, FORFATTER
– NINA SMITH, PROFESSOR
– OLE THYSSEN, PROFESSOR
– PER FLY, FILMINSTRUKTØR
– PERNILLE DROST, VICEDIREKTØR, DET KONGELIGE BIBLIOTEK
– PETER BASTIAN, MUSIKER OG FORFATTER
– PETER LANGDAL, TEATERINSTRUKTØR
– PETER ØVIG KNUDSEN, JOURNALIST OG FORFATTER
– PETER TUDVAD, FILOSOF OG FORFATTER
– RASMUS WILLIG, LEKTOR
– RUNE LYKKEBERG, REDAKTØR OG FORFATTER
– SØREN ULRIK THOMSEN, DIGTER
– STINE BOSSE, ERHVERVSKVINDE
– SUZANNE BRØGGER, FORFATTER
– THOMAS HARDER, FORFATTER
– TINE SAABY, KØBENHAVNS STADSARKITEKT
– TOR NØRRETRANDERS, FORFATTER
– TROELS BOLDT RØMER, STUDERENDE, SKRIBENT
– TROELS C. PETERSEN, PARTIKELFYSIKER
– UFFE ØSTERGAARD, PROFESSOR
– UFFE ØSTERGÅRD, PROFESSOR
– ULLA TOFTE, DIREKTØR FOR GOLDEN DAYS
– VIBEKE SCHOU TJALVE, SENIORFORSKER
– VINCENT FELLA HENDRICKS, PROFESSOR

FOR SYVENDE ÅR I TRÆK INDBYDER 
DM, NYHEDS MAGASINET RÆSON OG DET 
KONGELIGE BIBLIOTEK TIL VIDENSFESTIVAL: 

FRA 10.00-21.00 INVITERER VI LANDETS 
BEDSTE FOREDRAGSHOLDERE 
PÅ SCENEN I DEN SORTE  DIAMANT.  

I 2015, 2016 OG 2017 HAR ARRANGEMENTET 
VÆRET UDSOLGT.

NORMALPRIS: 495 KR.
MEDLEM AF DM: 250 KR.
MEDLEM AF DM STUDERENDE: 150 KR.

SOM MEDLEM AF 
DM+DM STUD. FÅR DU 
NETOP NU EN SÆRLIG 
VELKOMSTPAKKE MED 
BØGER FRA RÆSONS 
FORLAG, HVIS DU 
TEGNER ABONNEMENT 
(250 KR. /ÅRET, 
200 FOR STUDERENDE 
OG PENSIONISTER). 
DETTE TILBUD GÆLDER 
OGSÅ MEDLEMMER, 
DER ALLEREDE HAR 
ABONNEMENT. 
SE: RAESON.DK/DM
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De danske professionshøjskoler er 
klar til at følge et ønske fra en ræk-
ke borgmestre i landets mindre kom-
muner om udflytning af uddannelser. 
At flytte tunge forskningsinstitutioner 
til provinsen bliver afvist af universi-
teterne.

“Hvis kommunen og det lokale er-
hvervsliv kan levere et stærkt samspil, 
så kan det give rigtig god mening at 
lægge en uddannelse i området. Ikke 
alle unge drømmer om at flytte til de 
store byer, og flere af vores uddannel-
ser lever jo netop af vekselvirkningen 
med det omgivende samfund”, forkla-
rer Stefan Hermann, der er formand 
for professionshøjskolernes rektorkol-
legium.

Helt anderledes forholder det sig for 
et forskningsbaseret institut som bio-
logi på KU. Og det er ikke kun fryg-
ten for at skulle vinke farvel til ho-
vedstadens kulturliv og smarte cafeer, 
siger institutleder Niels Kroer. En ud-
flytning ville sætte kvaliteten af både 
forskningen og undervisningen langt 
tilbage, mener han.

“Det har taget mange årtier for os 
at skabe et internationalt kompetitivt 
miljø, der berettiger KU til en pæn 
placering på de internationale rangli-
ster”, påpeger Niels Kroer.

Hvis universitetet blev fjernet fysisk 
fra store biovidenskabelige virksomhe-
der som fx Novo og Lundbeck, så ville 
det betyde et voldsomt fald i kvaliteten 
af Københavns Universitets forskning, 
forklarer Niels Kroer.

“Vi ville samtidig flytte væk fra den 
tætte kontakt til andre stærke forsk-
ningsmiljøer”, siger han.

Decentraliseringen sker allerede 
Udmeldingerne fra KU og professi-
onshøjskolerne kommer i halen på, at 
47 borgmestre har luftet idéen om, at 
uddannelser kan flyttes ud af hovedsta-
den på samme måde som statens øvri-
ge arbejdspladser. 

Stefan Hermann minder om, at de-
centraliseringen af velfærdsuddannel-
serne allerede sker parallelt med, at de 
syv professionshøjskoler har koncen-
treret mange uddannelsestilbud i cam-
pusmiljøer i de store byer.

“VIA har hele tiden været til stede 
med både lærer- og pædagoguddan-
nelser i en række mindre jyske byer, og 
Absalon, det tidligere UC Sjælland, til-
byder for første gang i år en diplomin-
geniøruddannelse i Kalundborg og har 
også planer om en ny sygeplejerskeud-
dannelse i Holbæk. Men det er sam-
tidig vigtigt, at vi ikke stikker hver-
ken de unge eller lokalområderne blår 
i øjnene”, siger formanden for profes-
sionshøjskolernes rektorkollegium og 
uddyber:

“Der skal være både bæredygti-
ge faglige miljøer og gode faciliteter 
til stede, for at det kan lykkes. Det er 
også langt dyrere at drive små uddan-
nelser, så regeringen bør stoppe den 
styrtblødning, som den udsætter os for 
i disse år, hvis det skal være realistisk”, 
siger Stefan Hermann.

Tæt på de store erhvervslokomotiver 
Men selv en stor pose nye penge ville 
ikke kunne overbevise institutlederen 
på KU ś biologiske institut om per-
spektiverne i at rykke instituttet ud af 
hovedstaden. 

“På biologi er det nærheden til de 
store erhvervslokomotiver, men også 
til kollegerne på andre fagmiljøer som 
fx DTU, der får de mest respekterede 
forskere til at vælge København. Selv-
følgelig kan man på lang sigt bygge 
det samme op i Herning eller Faaborg, 
men spørgsmålet er, om Danmark har 
råd til, at kvaliteten daler i årevis”, til-
føjer han.

Også Science på KU og Danske 
Universiteters rektorkollegium er 
imod ideen om udflytning af uddan-
nelser.   

Professionshøjskolerne  
siger ja tak til udflytninger  
– KU siger nej
Professionshøjskolerne ser gode muligheder i at sprede sig geografisk, hvis 
de faglige miljøer og faciliteterne er til stede, siger deres rektorformand. 
Københavns Universitet afviser ideen. Det vil tage årtier at bygge et internationalt 
konkurrencedygtigt fagmiljø op i en ny by, siger institutleder.

• 21 ud af 43 statslige arbejdspladser 

havde i april måned gennemført en 

udflytning fra hovedstaden. 

• Udflytningen har indtil videre berørt 

2.162 arbejdspladser ud af de planlagte 

3.900.

• Cirka hver femte medarbejder er flyttet 

med eller pendler.

• Otte statslige arbejdspladser, der skulle 

være flyttet ud i 2017, er forsinkede med 

et-to år. 

Kilde: Finansministeriet

STATUS PÅ UDFLYTNINGER: 
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Forsikring kun for medlemmer af DM 
– saml alle dine forsikringer og spar penge 

Spar penge på dine forsikringer ved at samle dem hos os. Du kan få 

forsikret alt fra indbo til dit kæledyr, og det hele bliver skræddersyet efter 

dine behov. Du betaler altså kun for det, du har brug for. Vi samarbejder  

med GF Forsikring, der leverer forsikringerne.

Du kan altid ringe til os på 7224 4145 og beregne din pris på dm.dk/forsikring

Få et forsikringstjek 
hos DM Forsikring.

Sms 
DMFORSIKRING
til 1245 (alm. takst)



Sidste frist for debatindlæg til  nr. 8 er mandag den 28. august kl. 10. Debat indlæg sendes til magisterbladet@dm.dk. 

Indlæg må maksimalt være på 3.000 tegn inklusive mellemrum. Er et   debat indlæg for langt, vil det blive forkortet af re-

daktionen. Længere indlæg i form af kommentarer eller kronikker bringes efter aftale med  redaktøren.

DISRUPTION OG FREMTIDENS 
 ARBEJDSMARKED

“Vi kommer alle til at arbejde på 
ryggen af kunstig intelligens”.
Disruption betyder en hurtig og for organisationer livstru-
ende forandring af deres forretningsvilkår. Du kender det 
allerede fra medierne (gratis på nettet), bilbranchen (pri-
vatleasing og delebiler), produktion (robotter og 3-d-print), 
taxa (Uber) og hoteller (hotels.com og Airbnb). 

Men disruption vil ramme alle brancher. Tag fx uddan-
nelsessektoren. Hvordan er fremtidens didaktik med brug 
af campmodeller, kunstig intelligens, turboforløb og You-
Tube? 

Alle i det offentlige skal være skarpe på disruption – dels 
kunne følge udviklingen med lovgivning, regulering og 
ikke mindst kontrol af de mange nye firmaer, fx er private 
jo nu verdens største hotelkæde i Airbnb – dels være skarpe 
på selv at udnytte de nye teknologier.

Hvad betyder dette for fremtidens arbejdsmarked? Kig-
ger vi i krystalkuglen, kan vi se følgende:
• Freelancere er i kraftig vækst – drevet af både virksomhe-

der og af individer, som ønsker frihed, fleksibilitet og del-
tid. Når en stor tocifret del af arbejdsmarkedet er free-
lance, er det en disruption af både faglige organisationer 
og hele modellen omkring overenskomster og funktio-
nærloven.

• Teknologi – teknologi – teknologi er i eksplosiv vækst. 
Der kommer en masse job, som skal 
– fremstille teknologien
–  udtænke smarte anvendelser af den
– installere den
– bygge broen og lære os den
– og derfra skal vi alle være superbrugere af den.

• De erfarne vil ikke kunne guide os ind i den nye verden 
– de sædvanlige mentorer bliver en stemme fra fortiden. 
Hvem skal introducere os til den nye teknologi? Det skal 
de unge!

• Vi kommer alle til at arbejde på ryggen af kunstig intel-
ligens. Stephen Hawking og University of Oxford hæv-
der, at 54 % af alle job kan blive automatiseret af kunstig 
intelligens. Det gælder enhver form for sagsbehandling 

lige fra revision til banker, fra jurister til offentlige myn-
digheder og butikspersonale. Og al bevægelse fra pilot til 
truckfører. 

• Det betyder, at vi får nye kolleger baseret på kunstig in-
telligens. I dag er der masser af mennesker, som arbejder 
tæt sammen med maskiner – men “we ain’t seen nothing 
yet”. Mange kan godt forestille sig at have en maskine til 
at hjælpe sig – men de færreste kan forestille sig at have 
en maskine som chef ... 

• Nye arbejdspladser kommer på et højere teknisk niveau. 
Mennesket får de svære opgaver uden rutiner. Det ser 
vi allerede i dag – læger og advokater får kun de svære 
spørgsmål af kunderne – Google har ordnet det nemme.

• Svære opgaver omfatter også den udfordrende menneske-
lige interaktion. Der, hvor der er konfliktpotentiale, om-
sorg eller opdragelse på spil. Det bliver hos menneskene.

Man kan frygte et polariseret arbejdsmarked mellem dem, 
der er med på vognen med teknologi, og dem, der ikke er. 

Omvendt frygtede man også, at opvaskemaskinerne skul-
le gøre kvinder overflødige. Ny teknologi kan give vækst, 
velstand og arbejdspladser. Hidtil har vi være blandt de bed-
ste i verden til at omsætte ny teknologi hertil. Spørgsmålet 
er, om vi fortsat evner det.

Tune Hein er ledelsesrådgiver, foredragsholder, iværksæt-
ter og bl.a. forfatter til bogen “Disrupt eller dø!”.

af Tune Hein

STORT FLERTAL MENER, AT MP PENSION 
ER ANSVARLIG

”Hele 73 % udtrykker, at de har 
tillid til, at MP Pension træffer 
de rigtige beslutninger”.
I juni-nummeret af Magisterbladet opfordrer to af vores 
medlemmer til, at man bruger sin stemme til efterårets be-
styrelsesvalg i MP Pension – det kan jeg som formand kun 
bifalde. 

Men jeg er ikke enig med Claus Wilhelmsen og Troels 
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Claus Baagland i, at MP Pension skal frasælge alle investe-
ringer i fossile selskaber ud fra politiske motiver. 

Hos MP Pension understøtter vi Paris-aftalen gennem 
vores investeringspolitik og bruger vores indflydelse til at 
påvirke virksomhederne til at tage medansvar for den grøn-
ne og klimavenlige omstilling. Vi støtter også ambitionen 
om, at Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 
2050.

I MP Pension mener vi, at Dong er er godt, konkret ek-
sempel på et fossilt selskab, hvor det ville være helt fejlagtigt 
at frasælge investeringen. Dong spiller en helt afgørende 
rolle i forhold til at sikre overgangen fra fossile brændstof-
fer til bæredygtig energi – og den omstilling er Dong i fuld 
gang med. 

Men en omstilling af hele Danmarks energisektor tager 
tid. Det er ikke noget, der kan ske fra den ene dag til den 
anden. Vi skal naturligvis ikke sidde med hænderne i skødet 
og vente passivt. Derfor har vi udarbejdet en hensigtserklæ-
ring, der understøtter Paris-aftalen, og allokeret 5 milliar-
der kr. til klimavenlige investeringer. 

Jeg er helt på det rene med, at alle ikke er enige i vo-
res investeringspolitik. Min holdning er, at pensionskassen 
skal afspejle medlemmernes ønsker og behov bredt. Derfor 
handler det for mig og resten af bestyrelsen om at sikre, at 
et højt afkast går hånd i hånd med ansvarlige investerin-
ger. Og jeg er glad for at kunne konstatere, at den holdning 
har solid opbakning blandt medlemmerne. Den omfattende 
medlemsundersøgelse, som MP Pension gennemførte i for-
året, viser nemlig, at vores medlemmer har stor tillid til MP 
Pensions kurs. Hele 73 % udtrykker, at de har tillid til, at 
MP Pension træffer de rigtige beslutninger ved valg af an-
svarlige investeringer. 

Når bestyrelsesvalget kommer, bør alle medlemmer nøje 
overveje, hvilken kandidat der bedst repræsenterer deres 
holdninger. Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og 
deres personlige suppleanter. Kandidaterne bliver præsen-
teret samlet på en særlig hjemmeside, hvor de hver især har 
mulighed for at fortælle om mærkesager og synspunkter. 
Du har selvfølgelig også mulighed for selv at stille op til 
valget, hvis du vil endnu tættere på beslutningerne. 

Normalt ligger stemmeprocenten kun på 10-20 til et be-
styrelsesvalg. Jeg håber på en meget højere stemmeprocent 
– og vil opfordre alle medlemmer til at bruge deres indfly-
delse. Bestyrelsesvalget i MP Pension bliver skudt i gang i 
september, og resultatet bliver offentliggjort 14. december. 
Vores medlemmer kan læse mere om valget på mppension.dk.

Egon Kristensen, Bestyrelsesformand i MP Pension og 
lektor på Ikast-Brande Gymnasium

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg
Støtte til forskning i psykosociale og sociale aspekter ved kræft

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg indkalder ansøg-
ninger om støtte til psykosociale kræftforskningsprojekter. Ansøgninger 
inden for alle forskningstraditioner er velkomne. 

Forskningsprojektet, der ønskes støtte til, skal have et veldefineret psy-
kosocialt indhold i relation til kræftforløb og sygdomme i bred forstand. 
Det skal tilstræbes, at der inddrages kræftpatienter i projektets tilblivelse 
og udformning. I den forbindelse ønskes en detaljeret beskrivelse af, 
hvordan de inddrages. Desuden skal patientperspektivet vægtes, såfremt 
det vurderes relevant i projektansøgningen. 

Projektet vurderes på den ene side på videnskabelig kvalitet, fornyelse og 
gennemførlighed og på den anden side på ”psykosocial kræftrelevans” og 
patientperspektiv, hvilket indebærer en vurdering af

1.  Genstandsområde: I hvor høj grad projektet beskæftiger sig med 
psykologiske, eksistentielle, sociale, kulturelle, økonomiske og organi-
satoriske aspekter af kræftforløb.

 2.  Forskningsmetode: I hvor høj grad projektet tager udgangspunkt i 
socialvidenskabelige, humanistiske og tværvidenskabelige forskning-
straditioner og metoder i belysningen af genstandsområdet

3.  Anvendelsesperspektiv: I hvor høj grad projektet åbner interessante 
muligheder for - på kortere og længere sigt – udvikling af praksis i 
håndteringen af psykosociale aspekter af kræftforløb, og i hvor høj 
grad det kan få en positiv indflydelse på patienternes kræftforløb.

Der kan søges støtte til projektudgifter, forbederelsesstipendier og 
skolarstipendier.

Se det fulde opslag på vores hjemmeside: 
www.cancer.dk/forskning/støtte til forskning

Kræftens Bekæmpelse  
Bevillingssektionen
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Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk

Gemt i Sudans sand ligger skatte fra en 
stor fortid: Egypterne kaldte det for Nubi-
en  – et land de forbandt med guld. Rejsen 
går til områder af Sudan, der regnes for 
at være nogle af de mest sikre i Afrika. Vi 
ser pyramider og rester af paladser for 
nubiske konger. I Meroe er der mere end 

50 pyramider i den kongelige nekropolis. 
Vi sejler tværs over Nilen til de berømte 
templer Soleb og Sedeinga, der blev 
opført under egyptiske faraoer. Til sidst 
hovedstaden Khartoum med sufi-cere-
moni. Max 20 deltagere.

13 dage • helpension • 22.900 kr.
Afrejse: 12. til 24. februar

Adventurerejse

Der er en duft af Arabien og røgelse over 
Oman. Og så har landet en vaskeægte 
sultan. Et særligt eventyr er en nat i hytter 
i Wahiba Sands. I ly af mørket tager vi til 
kysten for at se havskildpadder gå i land. 
Idylliske oaser med daddelpalmer og 
rødgyldne sand-ørkener. 
Max 19 deltagere.
11 dage • halvpension • 18.800 kr.
Afrejse: 6. januar • 8. februar

Oman

Sudan

Colombia Taiwan

OGSÅ REJSER TIL: Iran – Jordan – Marokko – Etiopien – Uzbekistan – Sri Lanka – Indien – Vietnam – Costa Rica – Peru

Latinamerikas nye paradisland. God tid 
i Cartagena ved den caribiske kyst. To 
nætter på stemningsfuld kaffe-hacienda. 
En særlig oplevelse er byen Medellin. Villa 
de Leyva regnes som Latinamerikas smuk-
keste koloniale landsby. Guldmuseet i 
Bogotá og præ-colombianske komplekser. 
Max 20 deltagere.
16 dage • halvpension • fra 25.400 kr.
Afr.: 7. november • 6. januar • 10. marts

Taiwan hed engang Formosa – og det 
 betyder ”Smuk ø”. På denne nye rejse 
op lever vi masser af naturskønhed, men 
også et dynamisk samfund med god 
infrastruktur og ikke mindst en kultur 
med mange facetter. På rejsen kommer 
vi bogstaveligt hele vejen rundt om dette 
fantastiske land. Max 20 deltagere.
14 dage • halvpension • 21.900 kr.
Afrejse: 25. marts til 7. april

Unikke ekspeditioner Du bliver ikke 
mindre i tvivl af at 
læse Information. 
Til gengæld bliver 
du oplyst.  
Vi fortæller om de 
store tendenser 
og sætter de 
små initiativer i 
perspektiv.  
Prøv Information 
gratis i en måned.
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 Vil du have 
 Markedsrente?

Hos MP Pension mener vi, at pension skal være til at 
forstå. Derfor tilbyder vi vores medlemmer at skifte 
fra Gennemsnitsrente til Markedsrente. 
Med Markedsrente får du hver måned en rente, der svarer til 
det afkast, som vores investeringsafdeling genererer. 
Stiger afkastet med 5%, stiger din opsparing med 5%. Falder 
afkastet med 5%, falder din opsparing med 5%. 

Pension skal være til at forstå. 

mppension.dk

Skift til 

Markedsrente på 

mppension.dk 


