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Nanna, 23 år, 
Studerende, Århus.
967 ting til en værdi af
280.040 kr.

DU ER MERE VÆRD, END DU TROR

SØRG FOR AT VÆRE GODT FORSIKRET
Dit liv er fyldt med ting. Små ting og store ting. Derfor er det en god idé at have en forsikring, 
så du er dækket ind ved fx tyveri, brand og vandskade.

Med en studieforsikring fra Lærerstandens Brandforsikring får du tre forsikringer i én – til en 
rigtig god pris. 50% rabat på indboforsikring og rejseforsikring – og 25% rabat på ulykkes
forsikring. Så er du og dine ting godt dækket ind fra kun 4,50 kr. om dagen.

Som magisterstuderende kan du få Studieforsikring EKSTRA. Så har du 0 kr. i selvrisiko, 
hvis din cykel bliver stjålet. Og når du er færdig med at studere, får du et års ekstra studierabat. 

Læs mere på lb.dk/studie-magister

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K
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12. OKTOBER        KL. 08.30-10.00

ÉN MASTER. 
859.450 UNIKKE KOMBINATIONSMULIGHEDER

KOM TIL INSPIRATIONSMØDE PÅ MPG
OG HØR MERE OM DINE MULIGHEDER
En Master of Public Governance matcher morgendagens krav til offentlig ledelse. 
Sammensæt selv uddannelsen, så den passer til din profil og kalender. Tilmeld dig 
et af vores inspirationsmøder på cbs.dk/mpg.
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Prøv Information 
gratis i en måned

Torgny Lindgren – Familien Mann – Søren Ulrik Thomsen – Elena Ferrante – Barbara Stok – Pejk Malinovski  

’Jeg elsker Vesten, men 
jeg elsker ikke Vestens 

blik på mig som araber’

LITTERATUR

  KRITIK 

D A G B L A D E T  I N F O R M A T I O N
L Ø R D A G  2 6 .  M A R T S  2 0 1 6

– Interview med Abdellah Taïa

KULTUR

’Jeg tror aldrig, at vores politikere 
har været alene i en skov om natten’

 På tour med Annisette

Adele – Gerda Wegener – The Hunger Games – Lisbet Dahl – Muslimske pigers dagbog – Infinito Nero – Raske Penge KRITIK 

D A G B L A D E T  I N F O R M A T I O N
F R E D A G  2 0 .  N O V E M B E R  2 0 1 5

T O R S D A G  1 7.  D E C E M B E R  2 0 1 5   /   K R .  2 0 , 0 0

I måneder har Iran i relativ ubemærkethed sendt tusindvis af krigere til Syrien, hvor de slås side om side 
med Assads styrker (billedet). Det anslås, at Iran har udsendt fl ere end 10.000 mand, hvilket er markant 

fl ere udlændinge, end der kæmper for IS i Syrien. Information møder Irans hellige shiakrigere i Qom 

 SAMFUND  /  SIDE 8-9 

Irans stille intervention

 SAMFUND  /  4  SAMFUND  /  10-11  SAMFUND  /  12-13  KULTUR  /  14-15 

Notat om medicinsk 
cannabis får kritik
Hvorfor omtaler styrelse ikke de 
gavnlige eff ekter af medicinsk 
cannabis, spørger overlæge

Reddet på 
målstregen? 
Danmark ser alligevel ud til at 
kunne nå målet om 40 procent 
CO2-reduktion i 2020

Lange udsigter 
til fred i Mali 
Ringe samtænkning og en elite, 
der ikke vil slippe privilegierne, 
giver freden ringe kår i Mali

En tumult af 
virkeligheder 
Tegneren Terkel Risbjerg gør et 
bemærkelsesværdigt comeback 
i den danske tegneserieverden
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Med henvisning til at der er for mange ud-
lændinge på SU, har regeringen meldt ud, 
at SU’en skal reduceres. Men det er pro-
portionsforvrængende at spille udlændin-
gekortet som en undskyldning for at skæ-
re i SU’en. Det er en forsvindende lille del 
af SU’en, der går til udenlandske studerende 
– og mange bliver her bagefter for at arbej-
de og betaler på den måde deres SU tilbage. 
Det akademiske arbejdsmarked er internati-
onalt, og Danmark skal ikke være en isole-
ret ø, hvor der helst ikke må være internati-
onal interaktion.

For at bringe noget fakta ind i den po-
litiserede debat om SU har DM nedsat et 
forskerpanel, der i sidste uge fremlagde sin 
vurdering af konsekvenserne af at forrin-
ge SU’en. Det har væ-
ret vigtigt at få SU-de-
batten ind på et sagligt 
spor, og det har vi bi-
draget med ved at samle 
al viden, der er på om-
rådet. 

Forskerne pegede på, 
at ændringer af SU’en 
vil give adfærdsmæssige 
ændringer i bl.a. optag 
og frafald. De pegede 
også på, at forringel-
ser af SU-systemet kan 
give en social skævhed, 
fordi man kan forudse, 
at unge fra uddannel-
sesfremmede hjem vil 
fravælge en uddannel-
se, hvis de er nødt til at 
låne penge for at gennemføre. Det vil være 
meget uheldigt at øge uligheden i uddannel-
sessystemet. Kortsigtede besparelser i ud-
dannelsesstøtten må ikke blive en barriere 
for, at unge, uanset social baggrund, gen-
nemfører en uddannelse. 

En konsekvens af at forringe SU’en er 
selvfølgelig også, at unge bliver presset ud i 
at tage mere arbejde ved siden af studierne. 
Studiejob er gavnlige og kan sætte studier-
ne ind i en praktisk kontekst, men der er en 
grænse på døgnets 24 timer. Et universitets-

studium kræver tid til faglig fordybelse, og 
det nytter ikke, at uddannelsen falder ned 
på en 2.- eller 3.-plads i de studerendes dag-
lige prioritering af tid. Vi skal leve af viden 
i Danmark. Det er en stærk faglighed, der 
gør forskellen.

Den morgen, hvor forskerpanelet skul-
le fremlægge sine resultater, var jeg i stu-
diet ude i DR-byen. En journalist spurgte: 
“Når der nu skal spares på uddannelse og 
velfærd, er det så ikke helt rimeligt, at der 
også spares på SU’en?” Jeg svarede, at den 
ene fejldisponering ikke retfærdiggør en an-
den fejldisponering. For mig at se er vores 
velfærd en unik samfundskonstruktion, som 
vi skal værne om. Og det er helt forkert, at 
der skæres ned på uddannelse og forskning 

– det er det, som bringer 
samfundet fremad. 

Men kan der så slet 
ikke spares nogle ste-
der? kunne man fristes 
til at spørge. Og jo, det 
kan der. Det er oplagt 
at spare på det sindrigt 
opbyggede afrapporte-
ringssystem, som new 
public management-
tænkningen har indført 
inden for det offentlige 
område. Det er demo-
tiverende for de ansatte 
at bruge tid på unødige 
kontrolsystemer, og det 
er fordyrende for alle 
skatteyderne at betale 
til. Et opgør med afrap-

porterings- og kontrolmonsteret er dog hel-
digvis på vej i flere kommuner. Det vil være 
oplagt, at man gør op med den bekostelige 
ideologiske systemtænkning, der er trukket 
ned over ansatte og lokale ledere. Det kan 
man læse om inde i Magisterbladet. 

Camilla Gregersen, 

Formand

Signe Møller Johansen, 

DM Offentlig

Anita Kildebæk Nielsen, 

DM Offentlig

Inger Lisbeth Staahl Jensen, 

DM Offentlig

Anders Christian Rasmussen, 

DM Offentlig

Anne Bisgaard Pors, 

DM Offentlig

Lis Kræmmer, 

DM Offentlig

Erik Sigmund Christensen, 

DM Viden

Leif Søndergaard, 

DM Viden

Charlotte Palludan, 

DM Viden

Olav Wedege Bertelsen, 

DM Viden

Thomas Vils Pedersen, 

DM Viden

Hans Beksgaard, 

DM Viden

Tommy Dalegaard Madsen, 

DM Viden

Bjarke Friborg, 

DM Privat og Selvstændige

Sine Jensen, 

DM Privat og Selvstændige

Jens Groth Andreasen, 

DM Privat og Selvstændige

Helle Idland, 

DM Privat og Selvstændige

Julia Hunt, 

DM Privat og Selvstændige

Birgith Sloth, 

DM Ledere

Frederik Thordal, 

DM Studerende

Gry Inger Reiter, 

DM Studerende

Lea Brith Grummisgaard  

Friedberg,  

DM Studerende

Vi skal leve af viden

“For mig at se er 
vores velfærd en 
unik samfunds-
konstruktion, som 
vi skal værne om. 
Og det er helt for-
kert, at der skæres 
ned på uddan-
nelse og forskning 
– det er det, som 
bringer samfun-
det fremad”.
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3   L E D E R  af Camilla Gregersen, formand for DM
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Tilgiv os – vi vidste ikke, hvad vi gjorde
Sådan lød overskriften i 2007, da 8 tidligere embedsmænd i Finansministeriet skrev 
en kronik om indførelsen af new public management i Danmark. De havde selv væ-
ret med til at udbrede den grasserende målstyring i de tidligere 1990’ere.

Ideen var ifølge de 8 god nok. Med en håndfuld målbare og meningsfulde indi-
katorer ville man sætte institutionerne fri. De skulle have metodefrihed til selv at 
komme hen til målene, uden at der stod en overordnet og åndede dem i nakken.

Men den menneskelige trang til perfektion og kontrol tog over, og kontrakter-
ne blev stadig mere detaljerede med flere mål, aktivitetstal og indikatorer suppleret 
med evalueringer, årsrapporter og akkrediteringer. Oven i alt dette fik både direktø-
ren og kontorchefen ny løn og egne måltal i kontrakten.

Kronikskriverne peger på, at man kunne se de irrationelle konsekvenser, når be-
tjente pludselig fyldte gaderne op til jul for at nå et måltal om udetid. Samtidig for-
talte Thyra Frank, som var leder af et plejehjem på Frederiksberg, at hun havde an-
sat én hjælper, som udelukkende skulle fodre kommunen med tal for at holde den 
væk, så hun selv kunne være en god chef. Plejehjemsbeboerne stortrivedes.

Hvad er der så sket på de ti år? Ingenting, når det handler om staten, siger de 
eksperter, som Magisterbladet har talt med. Samtidig konstaterer psykolog Einar 
Baldursson, at der i det samme årti er sket en foruroligende stigning i antallet af nye 
stresslidelser blandt hundredvis af klienter i videnstunge job – ikke mindst i staten. 
Specielt dygtige medarbejdere, der er udsat for elendig ledelse, bliver alvorligt syge.

Til gengæld har flere og flere kommuner opdaget, at den er gal, og at kerneydel-
sen til borgerne simpelthen bliver ringere. Som tidligere direktør i Socialstyrelsen 
Knud Aarup konstaterer, så er vi for eksempel blevet dårligere til at løfte de socialt 
udsatte målt på helt håndfaste parametre. Så i mange kommuner forsøger de sig nu 
med andre styreformer som new public governance eller tillidsbaseret ledelse.

Opgøret med new public management betyder ikke, at vi skal have det gamle 
professionsvælde og skrankepaverne tilbage. Opgøret med new public management 
betyder heller ikke, at indsatsen ikke skal måles. For det skal den.

Ét succeskriterium må være, at man ikke slider de ansatte ned. Det kræver chefer 
med faglig indsigt, der kan sætte grænser. Et andet succeskriterium må være, at bor-
gerne faktisk oplever en bedre service. Det kræver fokus på og penge til kerneydel-
sen. Et tredje succeskriterium må være, at de ansatte bliver sat fri til at gøre det, de 
er bedst til. Det kræver en reel oprydning i kontrakter, politikker og fanden og hans 
pumpestok, så man står tilbage med nogle få enkle og meningsfulde mål at styre ef-
ter.

Den svenske regering er i gang med en proces, der skal redde landet fra NPM’s 
ineffektivitet og umenneskelighed. De går grundigt til værks med stort anlagte 
 møder på universiteterne, udredninger, en kommission og et vedtaget direktiv.

Nu vil de danske socialdemokrater også af med NPM. Man kan grine ad sven-
skernes langsommelighed og grundighed, men de er ret dygtige til at skabe konsen-
sus. Måske skal vi være lige så langsomme som svenskerne denne gang. I Danmark 
har vi trods alt 35 års erfaring med kampagner for regelforenkling, der har vist sig 
at være slagord uden indhold.

11“At læse giver noget 
mentalt. Man får 
andre perspektiver. 
Man får sat videnskab 
bag ved praksis”.
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mppension.dk

Døgnet har en ekstra time 
søndag den 30. oktober.
Brug den på din pension.

Ring på

39 15 01 02

I anledning af overgangen til vintertid sidder 
vores pensionsrådgivere klar ved telefonerne
fra kl. 11.00 til kl. 14.00.

Skulle der være kø, kan du sende en e-mail
til pensionsdagen@mppension.dk

Så ringer vi dig op, så hurtigt vi kan.

“Jeg tænker først 
på min pension 
den dag, der er
25 timer i døgnet”
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“De studerende skriver opgaver med 
det formål at blive færdige – ikke at 
blive dygtige. Og det er jo helt forståe-
ligt, for det er sådan, de kan klare sig 
igennem i dag”.

Det siger Steen Vedby, der er for-
mand for censorerne i geografi på vi-
deregående uddannelser. Han vurde-
rer, at fremdriftsreformen presser de 
studerende til at skrive mere konserva-
tive og sikre opgaver.

“De studerende bliver uddannet på 
rekordtid, ja, men de er mere grøn-
ne end tidligere, mindre parate. De 
mangler noget på vægtskålen, når de 
skal ud at arbejde”, siger Steen Vedby. 

Han efterspørger en pulje af midler, 
som specialestuderende kan søge, hvis 
de har et speciale, der kræver tid til 
dybdegående dataanalyse. 

Mere forudsigelige opgaver
De studerendes hjemmeopgaver er 
blevet mere forudsigelige og kede-
lige, siger Hanne Caspersen, der er 
censorformand for hi-
storiefaget. 

“Når der ikke er tid 
til fordybelse, må det 
være en konsekvens, 
at der kommer flere 
standardafleveringer”, 
forklarer Hanne Ca-
spersen.

Det er ikke klart, 
om kvaliteten af de 
studerendes opgaver 
er decideret faldet, 
uddyber hun. Men hun kan se en for-
skel på især specialeopgaverne.

“Vi så gerne, at de studerende dyk-
kede ned i de oprindelige kilder og 
producerede ny viden. Men det tager 
tid, og derfor ser vi ikke særligt man-
ge af den slags kildestudier længere. 

Nu er specialet ofte en gennemgang 
af eksisterende studier eller historie-
formidling i samfundet”, siger Hanne 
Caspersen.

Men det er for tidligt at gøre sig 
klog på fremdriftsreformens påvirk-
ning, mener Kristoffer Brix Bertelsen, 
censorformand for antropologi.

“Det er svært at sige, hvad frem-
driftsreformen isoleret set betyder for 
opgavekvaliteten. Spørgsmålet er jo, 
hvor meget der kan tilskrives frem-
driftsreformen, og hvor meget der kan 
tilskrives de studerende eller helt tred-
je faktorer”, siger han.

“Desuden træder fremdriftsrefor-
men i sin nye aftapning først for alvor 
i kraft fra forårssemestret 2017. Lad os 
se om et par år eller tre, når reformen 
har virket”. 

Et radikalt brud
Censorformændene for henholdsvis 
matematik og fysik og kemi har ikke 
bemærket ændringer i kvaliteten i de 

studerendes opgaver. 
På etnologi oplever 
man imidlertid store 
forandringer. 

“Der er sket et ra-
dikalt brud og skred 
på især specialeni-
veau. Du kan se det 
ved, at de studerende 
ikke længere forsø-
ger at forholde sig 
forskningsmæssigt 
og kritisk til mate-

rialet. De har simpelthen ikke tid til at 
lede efter de sjove og spændende vink-
ler, der kan give en ny indsigt”, siger 
Ole Høiris, der er censorformand for 
etnologi. 

Han føler, at universiteterne er ble-
vet til professionsuddannelser, hvor er-

hvervslivet bestiller de specifikke kom-
petencer, de har brug for.

“Erhvervslivet får lige præcis det, de 
efterspørger – men erhvervslivet får 
ikke det, de ikke vidste, de havde brug 
for. Og det er lidt trist. For det var 
universiteternes opgave før i tiden”, si-
ger Ole Høiris.

Formand for Dansk Magisterfor-
ening Camilla Gregersen siger, at man 
bør tage censorernes bekymring al-
vorligt.

“Det viser, hvilke konsekvenser det 
har, når politikere vælger at lave refor-
mer, der presser de studerende til at 
haste igennem studierne.

Det går ud over kvaliteten og den 
innovationskraft, som vi har brug for”, 
siger Camilla Gregersen.   

CENSORER: 

Fremdriftsreformen giver 
 forudsigelige specialer
Fremdriftsreformen betyder, at de studerende får mindre tid til fordybelse, og det 
går ud over indholdet i deres opgaver, siger flere censorformænd. 

mppension.dk

Døgnet har en ekstra time 
søndag den 30. oktober.
Brug den på din pension.

Ring på

39 15 01 02

I anledning af overgangen til vintertid sidder 
vores pensionsrådgivere klar ved telefonerne
fra kl. 11.00 til kl. 14.00.

Skulle der være kø, kan du sende en e-mail
til pensionsdagen@mppension.dk

Så ringer vi dig op, så hurtigt vi kan.

“Jeg tænker først 
på min pension 
den dag, der er
25 timer i døgnet”

“Vi skal nok få en 
masse gode em
bedsmænd. Men 
vi får aldrig en 
ny Niels Bohr”.
Ole Høiris, censorformand  
for etnologi

Regeringen indførte i julen 

2013 en fremdriftsreform, der 

skulle få studerende hurtigere 

igennem studiet. Den indebar 

krav om, at studerende 

skal have 30 ECTS-point per 

semester, at de skal tage alle 

ikkebeståede fag om i det 

efterfølgende semester, og at 

eksaminer ikke kan fravælges.

Reformen blev indfaset 

trinvist frem til sommeren 

2015, men i år reviderede re-

geringen reglerne. Fra foråret 

2017 er der færre direkte for-

pligtelser for de studerende, 

men til gengæld får de enkelte 

universiteter ansvaret for at 

sikre hurtig gennemførelse, 

og universiteterne skal betale, 

hvis målene ikke nås. 

FREMDRIFTSREFORMEN  
KORT FORTALT
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Fantastiske og skræmmende

“Jeg bliver tit spurgt om, 
hvad der forhindrer, at droner 
bliver udnyttet af terrorister”. 
Brad Beach, centerleder af SDU Dronecenter

DRONER
Droner kan i fremtiden sættes ind mod forurening, uddele nødhjælp, slukke brande 
og redde liv ved at transportere medicin og blodprøver. Men de skaber også frygt 
– både for invasion af privatlivet, og fordi de bruges i krig. På Syddansk Universitets 
dronecentret forsker man både i mulighederne, begrænsningerne og frygten.
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“Signalet er en smule forsinket. Så 
man skal være tålmodig og trykke 
blidt, når man styrer den”, forklarer 
centerleder af SDU Dronecenter Brad 
Beach mig, inden jeg får stukket re-
motekontrollen til den lille summende 
drone i hænderne. 

Jeg kommer til at gøre præcis det 
modsatte og styrer dronen direkte ind 
i det ophængte net. Og nettet er nød-
vendigt, for centrets studerende på in-
geniøruddannelsen i robot- og drone-
teknologi bruger til daglig banen til at 
teste selvbyggede droner. 

Centret arbejder faktisk med helt at 
gøre op med manuelt betjente dro-
ner med forskningsprojektet “Free the 
Drones”, der bl.a. er støttet af Innova-

tionsfonden med ti millioner kroner. 
Målet er at få dronerne til at flyve frit 
– inspireret af flagermus’ flyve- og na-
vigationsevne. Her er der store miljø-
gevinster at hente, da det fx kan hjælpe 
til en bedre kontrol af, om skibe bru-
ger miljøvenlig olie. 

Opgørelser fra EU vurderer, at dro-
ner udgør ti procent af luftfartsmar-
kedet om ti år, hvilket svarer til en in-
dustri på 15 milliarder euro om året. 
En undersøgelse fra analyseinstitut-
tet Oxford Research viser samtidig, at 
der frem mod 2050 kan skabes 10.000-
15.000 nye job i Danmark, hvis vi bli-
ver førende inden for droneindustri. 

Dronecentret på Syddansk Universi-
tet blev startet i august 2015 med Brad 
Beach ved roret, tidligere oberstløjt-
nant i det amerikanske marinekorps og 
operativ chef for landets militære dro-
neskole. Og visionen er i 2020 at være 
“anerkendt som førende i Europa in-
den for droneteknologi”. 

Indblik i frygten med  
tv-serier og litteratur
Centret arbejder kun med droner til 
civilt brug og holder til på Det Tekni-
ske Fakultet, der med sin hullede tand-
hjulslignende facade og lyse højloftede 
rum adskiller sig fra resten af det be-
tonstøbte universitet. Men centrets fo-
kus er bredere end teknik. 

“Der er også behov for at belyse 
vigtige spørgsmål, såsom hvordan of-
fentligheden opfatter droner. Om folk 
fx er bange for at få krænket deres pri-
vatlivsrettigheder eller for droner, der 
falder ned fra himlen”, forklarer Brad 
Beach.

Andreas Immanuel Graae er en af 
dem, der er med til at kaste lys over 
dronefrygten. Han er cand.mag. i lit-
teraturvidenskab på Syddansk Univer-
sitets Institut for Kulturvidenskaber 
og i gang med sin ph.d. om de visu-
elle erfaringer med og kulturelle fore-
stillinger om droner i krig. Her tager 

han udgangs-
punkt i krigs-
litteratur og 
moderne po-
pulærkultur. 
Bl.a. tv-serien 

“Homeland”, der i fjerde sæson foregår 
i Pakistan, hvor hovedpersonen leder 
et dronecenter.

Dronecenteret på SDU:

• har en tværfaglig tilgang og 

arbejder med forskning, uddan-

nelse og udvikling af ingeniør-

løsninger inden for dronetek-

nologi

• samarbejder bredt med førende 

universiteter inden for dro-

neteknologi, droneteknologi-

virksomheder, offentlig-private 

forskningsinstitutioner og 

offentlige tilsynsmyndigheder 

• arbejder på at bygge bro til det 

robotmiljø, der også er i Odense

• tilbyder civilingeniøruddan-

nelsen i robotteknologi med 

specialisering i droneteknologi 

på kandidaten, der er den første 

af sin art i Europa

• driver et testcenter ved Hans 

Christian Andersen Airport 

i Odense, der fungerer som 

dronelaboratorium med bl.a. 

forskning og prøveflyvninger. 

SDU DRONECENTER 

Dronecentret på Syddansk Universitet blev startet i august 2015 med 
tidligere oberstløjtnant i det amerikanske marinekorps Brad Beach 
ved roret. Målet er, at dronecentret skal blive førende i Europa.

• Strategien skal fremme udvik-

ling og implementering af civilt 

droneteknologi. 

• Initiativerne i strategien er bl.a.: 

1. En styrket forsknings- og 

udviklingsindsats i samspil 

med erhvervslivet.

2. Etablering af flere testfaci-

liteter.

3. En indsats for at fremme den 

offentlige sektors brug af 

droner. 

4. Styrkelse af uddannelser i 

droneteknologi.

• Der er afsat 30 mio. kr. til at 

samle landets forskningskræf-

ter inden for droner. 

Kilde: Danmarks dronestrategi, 

september 2016, og sdu.dk 

REGERINGENS  
NYE DRONESTRATEGI
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Selvom Andreas Immanuel Graae 
fokuserer på droner i krig, er det na-
turligt for ham at overføre det til civile 
droner. For “der er mange paralleller 
til, hvordan man bruger dem privat, 
da de kan nå steder hen, som man nor-
malt ikke kan”, som han siger. 

Og de frygtsomme forestillinger 
om droner er mange ifølge kulturfor-
skeren. Ud over at de bruges i krig, 
så handler forestillingerne også om 
en frygt for ondsindede formål, som 
dronerne kan misbruges til, hvis de 
ender i hænderne på de forkerte. Fx 
terrorister. Også frygten for kun-
stig intelligens og den teknologiske 
autonomi er udbredt, forklarer han. 
Det bunder ifølge Andreas Immanuel 
Graae i en forestilling om, at samfun-
det bevæger sig hen imod en “post-
human tilstand”. En tilstand, “hvor 
mennesket ikke længere er i centrum 
og derfor ikke i fuld kontrol”. 

Indbygget damagecontrol
Brad Beach når selv at svare på det 
nærliggende spørgsmål, inden jeg får 
det stillet: 

“Jeg bliver tit spurgt om, hvad der 
forhindrer, at droner bliver udnyttet af 
terrorister. Men det er det samme, som 
forhindrer dem i at bruge en bil eller 
et fly som våben, da enhver form for 
teknologi kan bruges uhensigtsmæs-
sigt”.

For Brad Beach handler frygten om 
uvidenhed. Derfor bruger han me-
get tid på bl.a. at holde foredrag om de 

store samfundspotentialer, som droner 
rummer. Han forudser, at det handler 
om tid, før de er så stor en del af hver-
dagslivet, at det overskygger de mulige 
skader. 

Ud over miljøgevinsterne – og hjælp 
til fx landmåling ufremkommelige ste-
der – tæller også uddeling af nødhjælp, 
brandslukning, eftersøgning i kata-
strofeområder og transport af medicin 
og blodprøver, der i sidste ende kan 
redde liv. 

Men ifølge Lars Klüver, direktør for 
Teknologirådet, skal man ikke lukke 
øjnene for, at “selv fredelige droner 
kan bruges til noget ufredeligt”. Han 
anerkender de store potentialer, men 
ser, at der er brug for langt større “da-
magecontrol” i udviklingen af de civile 
droner.

“Den bedste måde er at udvikle dem, 
så de ikke er i stand til at gøre noget, 
som de ikke må”, siger han og efter-
spørger generelt mere opmærksomhed 
omkring dét i udviklingsmiljøet.

Balancen mellem 
potentialer og skader
På dronecentret i Odense er man be-
vidst om, at det er vigtigt at forebygge 
skader i udviklingen af dronerne. Den 
nyeste droneteknologi har bl.a. en ind-
bygget funktion, der flyver dronen til 
et sikkert sted, hvis den svigter.

Men det er ikke kun i den teknolo-
giske udvikling, at man skal tage sine 
forholdsregler. Andreas Immanuel 
Graae peger også på det nødvendige 

i at reflektere over de generelle etiske 
dilemmaer og problemstillinger. Ifølge 
ham kan man lære af historien, i for-
hold til hvordan man før har håndteret 
ny teknologi, så “man ikke går helt hi-
storieløst og blåøjet frem og bare tæn-
ker “jo flere, jo bedre””. Han bifalder 
de mange gode formål med droner og 
ser, at de er kommet for at blive, men 
understreger også det vigtige i lovgiv-
ning på området.

Fra politisk hold er man klar over 
behovet for øget regulering. I foråret 
blev det bl.a. vedtaget, at droner uden 
for byområder skal være registreret 
hos Trafik- og Byggestyrelsen. Des-
uden skal private droneflyvere have et 
særligt dronetegn, mens erhvervsfolk 
skal have et decideret dronekørekort. 

Brad Beach er som leder af drone-
centret også klar over, at øget regu-
lering skaber mere tryghed omkring 
dronerne. Derfor arbejder centret bl.a. 
på et projekt, der skal gøre det lettere 
for politiet at kontrollere droner i luf-
ten. 

Brad Beach lægger ikke skjul på, 
at fordelene ved dronerne i hans øjne 
overstiger ulemperne, men er stadig 
opmærksom på, at større brug af den 
nye teknologi kræver omtanke.

“Jeg hælder til at se, hvor meget 
godt de kan udrette. Men vi bliver 
også nødt til at undervise en hel gene-
ration i, hvad der er acceptabel brug af 
droner, og balancere potentialerne og 
den skade, som de også kan forvolde”, 
siger han.   

• En drone er en flyvende robot. Den kan både 

være bevæbnet og ubevæbnet og gå fra 

kampflystørrelse til fuglestørrelse. 

• De bevæbnede droner bruges typisk i krig, 

mens de ubevæbnede droner især bruges til 

at overvåge landområder, menneskemæng-

der eller bygninger med monterede sensorer, 

radarer og/eller kameraer. 

• I Danmark er der lovgivning for brugen af 

droner, der skal øge sikkerheden i luftrummet 

og sikre privatlivets fred. Bl.a. skal man holde 

minimum 150 meters afstand til bygninger i 

byen, og som privatperson må man ikke tage 

billeder eller filme private haver eller veje. 

Kilde: Faktalink.dk og droner.dk

HVAD ER EN DRONE?
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“At læse giver noget mentalt. Man får andre per-
spektiver. Man får sat videnskab bag ved praksis. 
Det udvidede min forståelse for kroppen – for 
hvor højt jeg kan hoppe, hvor længe og hvornår 
jeg kan træne med god effekt”.

“En dag kiggede jeg rundt på de andre postar-
bejdere. Nogle havde børn, og andre studerede. 
Den store ufaglærte gruppe kunne ikke så me-
get andet. De var fanget der. Sådan ville jeg ikke 
ende”.

“Idræt viste sig at være en god måde for mig at 
komme ind i det akademiske liv på, da faget er 
fuldt af karrieremuligheder uden rigtig at være 
målrettet mod noget bestemt. De langsigte-
de planer har jeg aldrig haft. Jeg vidste bare, at 
idræt var det eneste rigtige for mig”.   

Peter Jensen
Peter Jensen har bl.a. vundet dan-
marksmesterskabet i trampolin 
for herrer 14 gange. Han var tid-
ligere postbud, men er nu cand.
scient. i idræt og ved at skrive 
ph.d . ved siden af sit arbejde som 
sportschef og træner.

1 1
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Lige over for det arkitekttegnede vok-
senuddannelses- og hf-center tæt på 
Odense Station ligger en mindre to-
etagers bygning nærmest klemt inde 
mellem store lagerbygninger. På 1. 
sal ligger den lille it-virksomhed Li-
kan, som blev startet i foråret 2014 af 
tre barndomsvenner med en baggrund 
som selvstændige håndværkere. 

“Da vi gik i gang med virksomhe-
den, havde vi aldrig troet, at det skulle 
tage 2,5 år at komme til, hvor vi er 
i dag”, siger medejer af Likan As-
mus Larsen, der har en baggrund som 
selvstændig tømrer og siden er blevet 
cand.scient.techn. i ledelse og informa-
tik fra Aalborg Universitet. 

Den lille virksomhed holder til i ét 
kontorlokale. En repos i krydsfiner 
med tre trappetrin op fylder halvdelen 
af lokalet. Her står tre skrivebordsøer 
med computere. Løse kvadratiske reo-
ler med nogle få bøger og henkastede 

stakke af papirer vidner om, at de tre 
håndværkervenner hurtigt har tømret 
virksomhedens fysiske livsnerve sam-
men. 

Iværksætterne savnede en ledig hånd
Likan, som betyder model på islandsk, 
udvikler software til et tegneprogram 
med indbyggede prisstandarder. Det 
skal via livedata hjælpe fx arkitekter og 
ingeniører til at kunne følge prisud-
viklingen og udgifterne på et bygge-
projekt fra start til slut. 

Der er flere investorer, som er inte-
resserede i ideen, men selvom det har 
været lokkende, så har de tre venner 
indtil videre valgt at køre videre selv. 
Men de har haft et problem. De har 
skullet lave alt selv. 

Et nyt studiejobprojekt i samar-
bejde mellem Syddansk Universi-
tet (SDU) og Odense Kommune har 
skaffet Likan en studentermedhjæl-

per, og det har givet et ordentligt 
spark fremad. 

“I starten købte vi os til program-
mørkompetencer eksternt, og det blev 
meget dyrt. Vi havde desuden ikke 
styr på udviklingen af softwaren, fordi 
det skete uden for huset”, siger Asmus 
Larsen og fortsætter:

“Vi havde selvfølgelig helst ansat en 
færdiguddannet på fuld tid, men ud-
gifter og indtægter skal jo følges ad. 
Så vi ansatte en studentermedarbejder, 

Haves: STUDERENDE
Ønskes: AKADEMIKERJOB

Der mangler akademikerjob på Fyn. Derfor flytter kandidater fra 
Syddansk Universitet typisk fra Fyn. Nu forsøger universitetet 

sammen med Odense Kommune at vende udviklingen. Sammen 
vil de skabe 400 studiejob, som skal bane vejen for akademikerjob. 

Det projekt har den lille it-virksomhed Likan nydt godt af. 

“Vi får skabt job til de 
studerende, og vi får 
skabt mulighed for 
vækst i vores  lokale 
virksomheder”.
Ulrich Lundgren Gamholdt,  
Odense Kommune
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der har arbejdet ekstra i sommerferie-
perioden. Det har været et rigtig godt 
alternativ for os”. 

400 studiejob inden 2020
SDU Erhverv har med 35 fuldtids-
ansatte udviklet sig til det største er-
hvervscenter på et universitet herhjem-
me. Og der er også nok at tage fat på 
her. For Fyn oplever akademikerflugt. 

SDU’s kandidater flytter typisk til 
andre egne af landet. Det er blevet så 
stort et problem for regionen, at uni-
versitetet sammen med Odense Kom-
mune i efteråret 2015 lancerede en af-
tale, der skal skaffe 400 studierelevante 
job til SDU’s studerende inden 2020.

Kommunen og universitetet blev 
i en lang række medier citeret for at 
love, at alle studerende i Odense fra 
2020 ville få tilbudt et studiejob. Det 
skal skaffe de studerende relevant er-
hvervserfaring under studietiden, og 
det skal på sigt få de lokale virksomhe-
der til i højere grad at ansætte akade-
mikere og dermed få de højtuddanne-
de til at blive på Fyn. 

Men SDU og Odense Kommune har 
indtil videre haft svært ved at indfri 
målene. Efter et år er der i projektet 
oprettet 30 studentersamarbejder, og 
bare 12 af dem er studiejob. Resten er 
ulønnede praktik- og projektsamarbej-
der, som på sigt kan føre til studiejob. 

Københavnsområdet 952

Midtjylland 404

Sydjylland 231

Region Sjælland 181

Fyn 149

Nordjylland 144

Bornholm 14

Skåne 136

Udlandet 39

Grønland og Færørene 11

Uspecificeret arbejdssted 13

I alt 2.274 jobopslag rettet 

mod akademikere ud af 13.325 

jobannoncer på Jobindex.

Kilde: Jobindex, optælling fore-

taget 9. september 2016.

Søgeord: videregående uddan-

nelse, akademiker, magister, 

ingeniør, datalog, kemiker, 

fysiker, jurist, cand., ph.d., Fyn.

AKADEMIKERANNONCER  
PÅ JOBINDEX

It-firmaet Likan er en af de specialiserede virksomheder, som 
Odense Kommune og SDU arbejder sammen med for at skabe 
fremtidens arbejdspladser for akademikere på Fyn.
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“Vi skal i samarbejde med virksom-
hederne skabe 100 job om året de næ-
ste fire år, og starten har været træg. 
Så vi skal kæmpe for at nå det mål”, 
fortæller virksomhedskonsulent på 
SDU Erhverv Jesper Rotvig Jensen, 
som er på virksomhedsbesøg i regio-
nen flere gange om ugen for at skabe 
flere studiejob. 

Lavstatusjob kan være de bedste
Ifølge Jesper Rotvig Jensen rejser 
SDU’s færdiguddannede akademikere 
typisk til København og Aarhus efter 
studietiden, fordi det er her, modsat på 
Fyn, de store virksomheder ligger. 

“De unge tror, at 
jobbene kun er der. 
Det er desuden 
mere prestigefyldt 
at få job i Carls-
berg eller Novo 
Nordisk end hos 
Skomager Knud-
sen i Otterup”, si-
ger han. 

Erhvervscentret har fokus rettet 
mod at skabe job i regionens mange 
små og mellemstore virksomheder. Og 
der er gode udsigter. Universitetets 
egne undersøgelser viser, at 67 procent 

af de mindre virksomheder i regionen 
er positivt indstillet over for at ansætte 
en akademiker:

“Med et studiejob i en lille virksom-
hed oplever den studerende typisk en 
langt større udvikling, fordi man her 
ofte får en bredere vifte af opgaver og 
ansvar, da der er få ansatte til at klare 
en masse. Det kan altså være et godt 
springbræt til en karriere – også i en 
stor virksomhed på sigt”, siger Jesper 
Rotvig Jensen.

Likan ansatte 21-årige Jacob Sloth 
Poulsen som studentermedhjælper i 10 
timer om ugen. Han er i gang med sit 
femte semester på SDU’s ingeniørud-

dannelse og vil se-
nere specialisere sig 
som robotingeniør. 

“Jeg så Likans job-
annonce og syntes, at 
jobbet lød perfekt for 
mig. Her program-
merer og videreud-
vikler jeg et værktøj 
til et avanceret reg-

neprogram. Jobbet giver mulighed for 
at tjene nogle ekstra penge, og det er 
desuden meget fagrelevant. Alt inden 
for robotteknologi er jo bygget op om-
kring programmering, så det er vig-

tigt, at jeg hele tiden bliver bedre til 
det”, siger Jacob Sloth Poulsen. 

Udbud og efterspørgsel 
harmonerer ikke 
På jobportalen Jobindex var der i mid-
ten af september måned bare 149 job-
annoncer rette mod akademikere på 
Fyn af i alt 2.274 akademikerannoncer 
på landsplan. Det svarer til syv procent. 

Fyn har dermed p.t. færre ledige 
akademikerjob end Københavnsområ-
det, Midtjylland, Sydjylland og Region 
Sjælland og bare lidt flere end i Nord-
jylland. 

Ifølge Ulrich Lundgren Gamholdt, 
afdelingsleder i Odense Kommunes 
Beskæftigelses- og Socialforvaltning, 
flytter mange højtuddannede fra Fyn, 
fordi det store udbud og den mang-
lende efterspørgsel efter akademikere 
i regionen ikke harmonerer. Derfor er 
kommunen også gået med i samarbej-
det med SDU. 

“Projektet giver god mening hele 
vejen rundt. Vi får skabt job til de stu-
derende, og vi får skabt mulighed for 
vækst i vores lokale virksomheder”, si-
ger Ulrich Lundgren Gamholdt.

Han forklarer, at kommunen ikke 
kan skabe job direkte, men derimod 
understøtte virksomhederne i at skabe 
vækst. 

“Derfor forsøger vi at få akademisk 
arbejdskraft ind hos de mindre ar-
bejdsgivere, som ikke har erfaring med 
akademikere, så de får øjnene op for, 
at akademikere kan bidrage til væksten 
og på den måde være med til at skabe 
deres egne job på sigt”, siger Ulrich 
Lundgren Gamholdt. 

I Likan er der ud over de tre part-
nere i dag en lærling, som er medie-
animator, og to studentermedhjælpere, 
hvoraf den ene er under oplæring. 

Succesen med at have en studen-
termedarbejdere har været så stor, at 
virksomheden er gået skridtet videre 
og prøver at få nogle praktikanter fra 
SDU også, fortæller Asmus Larsen. 

Ifølge ham kan et studiejob i Likan 
også godt blive til et fast job i virksom-
heden, hvis udviklingen går, som de tre 
medejere håber. 

“At kunne ansætte en studentermed-
hjælper her i fast arbejde efterfølgende 
ville være et drømmescenarie”, siger 
Asmus Larsen.   

Det har givet den lille it-virksomhed Likan et or-
dentligt spark fremad at ansætte en studentermed-
hjælper fra SDU, fortæller medejer Asmus Larsen. 

“Jeg så Likans job
annonce og syntes, 
at jobbet lød 
perfekt for mig”.
Jacob Sloth Poulsen,  
kommende robotingeniør
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Der er en grund til, at vi ser sørgmodige film. Et studie fra University of Oxford viser 

nemlig, at det styrker vores fællesskabsfølelse og sænker smertetærsklen, skriver 

sciencemag.org. Forskerne bag studiet fik 169 personer til at se filmen ”Stuart: A Life 

Backwards” om en handicappet, hjemløs mand, der ender med at begå selvmord. En 

anden gruppe på 68 personer så i stedet to BBC-dokumentarer om hhv. Natural Histo-

ry Museum i London og Irlands landskab. Test både før og efter viste, at de, der havde 

set den triste film, kom ud med en stærkere fællesskabsfølelse efter filmen sammenlignet 

med de andre testpersoner og kunne klare en smertetest 18 procent bedre.

TRISTE FILM BINDER OS SAMMEN

DANSKE STUDERENDE 
HAR FÆRRE PENGE END 
NORSKE OG SVENSKE

8.680 kr. har danske studerende i gen-

nemsnit til sig selv før skat opgjort 

for perioden fra 2011 til 2014, viser tal 

fra Finansministeriet. Det er markant 

mindre end norske og svenske stude-

rende, der har hhv. 13.110 kr. og 14.730 

kr. mellem hænderne før skat. Det 

hænger bl.a. sammen med, at de nor-

ske og svenske studerende får mere 

i støtte fra familie og venner og i ar-

bejdsindtægt, hvor de danske stude-

rende har den højeste SU på 5.280 kr. 

mod 940 kr. i støtte fra familien og 

2.460 kr. i arbejdsindtægt. Mens nor-

ske studerende får 4.200 kr. i SU, 3.430 

kr. fra familien og 5.490 kr. i arbejds-

indtægt, og de svenske studerende får 

3.920 kr. i SU, 5.280 kr. fra familien og 

5.530 kr. i arbejdsindtægt.

1.500
forslag til eksempler på dansk kultur er kommet ind til kulturminister Ber-

tel Haarders varslede danmarkskanon via hjemmesiden danmarks-kanon.

dk, skriver Politiken. Frem til november kan borgere fortsat indsende for-

slag, hvorefter der senere på året vil være afstemning om, hvad der ende-

ligt skal med i danmarkskanonen. Kravene til forslag på immateriel dansk 

kultur er bl.a., at de skal pege ind i fremtiden. 

Danmark Norge Sverige

14.730
13.110

8.680

”Situationen er ikke blot kaotisk, 
den er også pinlig. Det er pinligt, at 
de ydre rammer forhindrer under
viserne i at udføre deres arbejde”.
Inge Regnarsson, tillidsrepræsentant på lærer- og pædagoguddannelsen på profes-
sionshøjskolen UCC, til magisterbladet.dk om skemakaos ifm. nyt skemalægnings-
system på tværs af uddannelserne.

Man bliver ikke produktiv af at piske sig selv. Det 

 konkluderer bøgerne “Getting Things Done” og 

“Smarter, Faster, Better: The Secrets of Being Produ-

ctive in Life and Business” ifølge Zetland. I stedet 

skal man se overspringshandlinger og kaffesam-

taler som en investering, for forskning viser, at 

de gør dig mere kreativ og produktiv. Til gengæld 

skal man øve sig i at fokusere, når man endelig ar-

bejder – og arbejde med realistiske mål. Skriv aldrig 

noget på to do-listen, som ikke kan lade sig gøre.

OVERSPRINGSHANDLINGER  
GØR DIG PRODUKTIV

 Offentlig uddannelsesstøtte, -lån mv.

 Familie, venner mv.

 Arbejdsindtægt
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Ledelse uden  
ansvar bag  
akademikerstress
Akademikere bliver i stigende omfang ramt af nye stresslidelser. I videns-
samfundet er mental nedslidning en menneskelig og samfundsøkonomisk 
katastrofe på linje med industrisamfundets epoxyforgiftninger og løfte-
skader, siger arbejdspsykolog Einar Baldursson. Epidemien startede, da 
det moderne arbejde opstod, og ledelsen ikke fulgte med.

1 6
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“De belastninger, vi ser i dag blandt vidensarbejdere, ville vi se stige under 
alle omstændigheder, fordi vi alle konstant er underlagt effektiviseringer 
og skal løbe stærkere. Men de politikerskabte belastninger kommer oveni 
og lægger en alen til problemerne”, siger arbejdspsykolog Einar Baldursson.

1 7
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I det sidste årti – og særligt i de se-
neste fire år – er der sket en foruroli-
gende stigning i antallet af nye stress-
lidelser blandt hundredvis af klienter 
i videnstunge job, som kollegerne Ei-
nar B. Baldursson og Bendt T. Peder-
sen har behandlet i både privatpraksis 
og offentlige hospistaler samt i Stress-
klinikken ved Psykologi på Aalborg 
Universitet.

Den kliniske beskrivelse af de-
res stresslidelser er ikke den samme 
som af de stresslidelser, der fx ram-
mer ufaglærte. Lektor ved Aalborg 
Universitet og arbejdspsykolog Einar 
Baldursson fremhæver, at der er særli-
ge træk, der kendetegner akademiker-
stress eller vidensarbejderstress. 

“Det bygger på et solidt erfarings- 
og datagrundlag, når vi nu siger, at 

der er nogle grundlæggende arbejds-
miljøproblemer på især akademiske 
arbejdspladser, der har udløst en ve-
ritabel epidemi af mental nedslid-
ning og stresssammenbrud blandt 
vidensarbejdere”, pointerer Einar 
Baldursson. 

Hans ord bygger på 20 års klinisk 
praksis inden for arbejdspsykologi, 
resultater fra arbejdspladsvurderin-
ger fra medarbejdere og resultater fra 
moderne stressforskning. Den negati-
ve udvikling på universiteterne fylder 
rigtig meget, men Einar Baldursson 
og hans kolleger oplever, at tenden-
serne er generelle. Stresssympto-
merne medfører almene problemer i 
hverdagen:

“Hovedpine, synsforstyrrelser, mu-
skelspændinger, elendig søvn, perioder 

med tungsind, forstærkede allergire-
aktioner, ryglidelser og andre proble-
mer med bevægeapparatet. Lidelserne 
har det tilfælles, at folk i årevis kan op-
leve, at de ikke bliver rigtigt syge. De 
fungerer bare heller ikke særligt godt”, 
forklarer han.

Det er primært offentligt ansatte, 
som Baldursson har haft i behandling 
på arbejdspsykologisk klinik, og det er 
særligt i politisk styrede organisatio-
ner, der er underlagt ledelsesretningen 
new public management – fx forsvaret, 
Skat og uddannelsessektoren – at pro-
blemerne opstår:

“På kort sigt er symptomerne en 
produktivitetsdræber, der sænker livs-
kvaliteten hos den enkelte og kon-
kret kan aflæses i et stigende forbrug 
af smertestillende midler – det er de 

Er new public management 
med til at øge stressforekom-
sten blandt offentligt ansatte?

“Det korte svar er ja! Og 
derfor er det rigtig sør-
geligt, at der ikke er det 
mindste tegn på et politisk 
klimaskifte i regeringens 
2025-plan og finanslov.

Kerneproblemet i 
new public management 
(NPM) er, at lederne er 
gået fra at være dem, der 
satte retningen, til at blive 
administratorer”. 

“Et grelt eksempel på 
mit eget felt, det socialfag-

lige, er indsatsen over for 
anbragte børn. Vi bruger 
13-14 milliarder om året 
på det, men fire ud af ti får 
stadig ikke folkeskolens af-
gangseksamen. Man har 
opstillet en række centrale 
mål for indsatsen på områ-
det i stedet for at tage ud-
gangspunkt i, hvad de en-
kelte unge har behov for. 
Man undlader helt at ba-
sere sine vurderinger på de 
faglige medarbejdere, der 
kender de unge”.

“NPM-tankegangen 
medfører et enormt tab af 
viden, men har også ført 

til en form for kontrakt-
brud med de offentligt an-
satte. De blev jo ikke syge-
plejersker, folkeskolelærere 
eller konsulenter i miljø-
forvaltningen for at få råd 
til at købe en ny Ferrari”.

“Nedslidningen af vi-
densarbejderne sker, fordi 
man betragter velfærds-
sektoren som cykler: Man 
skiller dem ad og sætter 
dem sammen igen, i hå-
bet om at de kommer til at 
fungere bedre. Men i vir-
keligheden er offentlige ar-
bejdspladser levende orga-
nismer, der finder styrken 

i medarbejderkompetencer 
og stærke fællesskaber”.

“Hvis man flytter vi-
densarbejdere til den an-
den ende af landet eller, 
som i professionshøjsko-
lernes tilfælde, lægger dem 
sammen til kæmpe orga-
nisationer, er der omkost-
ninger forbundet med det, 
menneskeligt og økono-
misk. Private virksomhe-
der har for længst forstået, 
at det er løgn, når nogen 
påstår, at de kan lave fusio-
ner eller reducere medar-
bejderstaben uden profit-
tab”.   

EN FERRARI ER IKKE DRIVKRAFTEN
NPM-tankegangen fører til et enormt videnstab og 
virker ikke på det sociale område. Det siger Knud 
Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen.Fo
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“Vi lever i en 
verden, hvor le-
delser i stigende 
grad forvalter 
deres mandat 
som en indirek-
te magtanven-
delse, for at sige 
det ligeud”.
Einar Baldursson,  arbejdspsykolog

stressramtes forsøg på at få det bedre 
– men de langsigtede konsekvenser 
kan blive meget betydelige både men-
neskeligt og samfundsøkonomisk”, på-
peger Baldursson. 

Den indre kompasnål svigter
Stress medfører en mental nedbryd-
ning. Det, som eksperterne ser nu, er, 
at nedbrydningen sætter tidligere ind, 
fordi presset på akademikerne vokser 
så meget. 

“Inden for en kort årrække vil vi 
også se, at nedbrydningen får betyd-
ning for vidensarbejdernes livsfor-
ventninger. Der er grund til at frygte, 
at antallet af gode 
leveår vil stagne-
re eller falde, mens 
årene med forrin-
get livskvalitet sti-
ger”, vurderer Einar 
Baldursson.

Tendensen er glo-
bal. Problemets rod 
er også den samme 
overalt, påpeger Ei-
nar Baldursson.

“Det drejer sig 
især om ansvars-
unddragende le-
delse, om stær-
ke modsætninger mellem de værdier, 
medarbejderne og arbejdspladsen har, 
og en indre kompasnål, der derfor be-
gynder at svigte. Epidemien startede, 
da det moderne arbejde opstod, og le-
delsen ikke fulgte med”.

Når arbejde bliver et 
personligt anliggende
Einar B. Baldurssons far arbejdede 
som elektromekaniker. Men det var 
ikke det, han var, understreger sønnen. 
Faren var kommunist, jazzinteresseret, 
fagligt aktiv og en tre-fire andre ting. 

Elektromekanik, det var bare det, 
han tjente penge på.

“I industrisamfundet identificerede 
folk sig ikke med det, de lavede. Ar-
bejdet var hverken medrivende eller 
interessant. Det betød, at når der var 
problemer på arbejdet, så blev det ikke 
til et personligt anliggende. De spil-
leregler har ændret sig med videns-

Burde man afskaffe new 
 public management? 
“Vi burde være klar til at 
vende æraen med stærk de-
taljestyring ryggen. Vi kan 
jo se, at det hverken giver 
mere value for money el-
ler støtter den gode trivsel 
blandt de offentligt ansat-
te. Men i de store refor-
mer, som Folketinget skal 
forhandle i efteråret, er der 
intet reelt bud på en aflø-
ser for new public manage-
ment (NPM)”.

“Mange af de frustratio-
ner og de stressforekom-
ster, der florerer blandt of-
fentligt ansatte i disse år, 
skyldes, at medarbejderne 
har et alt for begrænset 
fagligt råderum. Hvis du 
som hjemmehjælper skal 
dokumentere din indsats 
helt ned i tominuttersin-
tervaller, så er kontrollen 
jo kommet helt ud af kon-
trol”.

“Min forskning peger 
på, at modstykket ikke er 

blind tillid, som man ellers 
kan få indtrykket af. Det 
troede jeg ellers i udgangs-
punktet. Det er jo en del af 
historien om NPM, at der 
faktisk var brug for en hel 
del oprydning”.

“Tillid og kontrol be-
høver ikke at være mod-
sætninger, og jeg har mødt 
talrige eksempler på, at 
kontrol – og den doku-
mentation, det kræver – 
opleves som helt o.k., så 
længe den opleves som me-
ningsfuld af de mennesker, 
som udsættes for den”.

“I 2025-planen har jeg 
kun set behovet for at re-
formere styringen nævnt 
meget henkastet i en bi-
bemærkning et sted. Med 
det, vi efterhånden kan 
dokumentere, virker det 
ret uambitiøst, at en re-
form væk fra den stramme 
målstyring ikke får mere 
opmærksomhed fra den 
offentlige sektors øverste 
arbejdsgiver”.

KONTROLLEN  
KOM UD AF  KONTROL
Tiden er løbet fra ledelsesformen new 
public management, som hverken 
understøtter trivsel eller effektivitet. 
Det siger Tina Øllgaard Bentzen, som 
er chefkonsulent i UKON og ph.d. i 
tillidsbaseret styring og ledelse fra RUC.
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samfundet, hvor især højtuddannede 
er begyndt at se deres arbejde som det, 
der definerer dem som menneske. Og 
jo mere dit arbejde betyder, jo hårde-
re rammes du, når der er problemer 
på din arbejdsplads”, forklarer Einar 
Baldursson.

Når stressproblemerne er størst 
blandt offentligt ansatte, skyldes det, 
at den månedlige løncheck kun er en 
lille del af deres motivation.

“Danmark er forbandet med offent-
ligt ansatte, som vil det godt, og som 
tillægger deres arbejde en stor betyd-
ning. Hvis de møder en verden af me-
ningsløshed – fx chefer, der rotter sig 
sammen ud fra en nærmest patologisk 
fantasi om, at det er et vigtigt formål i 
sig selv at producere ledelse – så kom-
mer stressreaktionen”, siger arbejds-
psykologen. 

Det er ikke lykkedes at udvikle et 
moderne bud på ledelsens rolle i den 
vidensbaserede virksomhed. Man kan 
uden overdrivelse tale om en ledelses-
krise, pointerer Baldursson.

“Mens medarbejderne fornyer arbej-
det, indføres eller fastholdes forældede 
ledelsesmetoder. Ledelseskrisen spiller 
en enorm rolle, og kan man løse det 
problem, er det en vigtig forudsætning 
for at få den akademiske stressepidemi 
bragt ud af verden”, mener han.

Vi kaldte dem narcissister før i tiden
Industrisamfundets professionelle fag-
lige ledelse kunne både være menne-
skeligt dybt inkompetent, men meget 
fagligt dygtig, og meget klar i spyt-
tet. Da de faglige ledere blev erstattet 
med politisk udpegede ledere og folk 
med lederuddannelser, skete der, iføl-
ge Baldursson, en radikal ændring i le-

“De dulmer sig med en halv flaske rødvin  
til aftensmaden, tager smertestillende 
 medicin eller ligger i fosterstilling bag ned-
rullede gardiner, når de kommer hjem”.
Einar Baldursson, arbejdspsykolog

Arbejdsmiljøproblemer på især akademiske 
 offentlige arbejdspladser har udløst en veritabel 
stressepedimi, mener Einar Baldursson.

delseslaget:
“Når man ansætter en person, som 

er uddannet leder, så ansætter man 
en, som synes, at han eller hun er født 
til at lede andre. Vi kaldte dem nar-
cissister før i tiden. Ud fra et sund-
hedsmæssigt perspektiv er det ikke 
dem, vi ønsker skal gøre karriere, hel-
ler ikke hvis målet er at opnå de bed-
ste resultater i en organisation”.

Han ser hele tiden mennesker på 
klinikken, der er blevet mentalt ned-
brudt af at være underlagt ansvars-
unddragende ledelse.

“Hvis man taler betydningen af 
stressforekomster ned, er man efter 
min mening ikke på den rigtige side 
af skillelinjen. Allerede nu står vi med 
en samfundsøkonomisk katastrofe, 
fordi vi ikke har gjort op med effekti-
viseringstankerne og de strukturelle 
problemer, der fører til mental ned-
slidning. Jeg kender til rigtig mange 
arbejdspladser, hvor chefer endda for-
søger at afskaffe pausen”, fortæller Ei-
nar Baldursson.

“De belastninger, vi ser i dag 
blandt vidensarbejdere, ville vi se sti-

ge under alle omstændigheder, fordi 
vi alle konstant er underlagt effekti-
viseringer og skal løbe stærkere. Men 
de politikerskabte belastninger kom-
mer oveni og lægger en alen til alle 
problemerne”, tilføjer han.

Vi er pissegode til at ligne 
den verden, vi er en del af
På vidensbaserede arbejdspladser, 
hvor den enkelte ansattes kompeten-
cer og indsigt er den måske væsent-
ligste forudsætning for at opnå re-
sultater, burde ledelsen have mindre 
magt. Det er paradoksalt nok ikke til-
fældet, pointerer Baldursson.

“Jeg plejer at sige, at ved årtusin-
deskiftet marcherede medarbejderne 
mod fremtiden, men ledelsen blev i 
det forrige århundrede. Ledelsen har 
ikke tilpasset sig de ændrede forhold. 
Tværtimod. Den er blevet en forhin-
dring og ofte et lag, der bare tilra-
ner sig ressourcer og goder. Vi møder 
mange ansatte, som er enormt vil-
lige til at involvere sig og tage ansvar. 
De får bare ikke lov”, forklarer Einar 
Baldursson.

Han har i sin psykologiske forsk-
ning beskæftiget sig indgående med, 
hvad der sker, når dygtige specialister 
og vidensarbejdere mister tilliden til 
deres egen dømmekraft, og den indre 
kompasnål begynder at sitre. 

“Hvis du som medarbejder, fx i 
Skat, bliver bragt i en situation, hvor 
du skal handle i modsætning til dine 
egne værdier eller tilslutte dig en 
forståelse eller en holdning, som er i 
modsætning til dem, så vil to kræf-
ter begynde at strides: Den ene er 
konformiteten – vi er pissegode til at 
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“Der er en ledelseskrise i 
den offentlige sektor. Sty-
ringstænkningen i new 
public management har 
ikke modnet cheflaget, så 
det i dag kan tackle videns-
arbejdernes udfordringer, 
og det er den måske største 
stressudløsende faktor”.

“Vidensarbejdere som 
akademikere og andre fag-
professionelle må foretage 
skøn for at afgrænse ar-
bejdsopgavens omfang og 
kvalitet inden for rammer 
som fx deadlines, budget, 
måltal, strategier osv.”

“Problemet er, at der 
på offentlige arbejdsplad-
ser er et hav af rammesæt, 
politiske og økonomiske, 
men også mere uformelle 
som fx afdelingens kultur, 
familie-arbejdslivsbalan-
ce, faglige ambitioner osv. 
I den forvirring kan man 
godt glemme interessen-
terne uden for afdelingen, 
hvem man reelt er til for”.

“Det kan måske lyde ba-
nalt, at en god leder skal 
være en lyttende leder. 
Hun skal kunne lytte til, 
hvad medarbejderne me-

ner, kerneopgaven er, og 
hvad afdelingens forskel-
lige interessenter mener, 
kerneopgaven er, og så 
forsøge at finde et fælles 
fodslag i de forskellige in-
teresser”.

“Men den form for em-
pati har i mange år haft 
trange vilkår i konkur-
rence med måltallene på 
mange chefkontorer. Sam-
tidig har forandringspres-
set været stort i den of-
fentlige sektor. Man skifter 
spor meget hurtigt, også 
for hurtigt, hvis noget ikke 

tegner til at lykkes. Med-
arbejderne risikerer at bli-
ve helt apatiske, når endnu 
en omstruktureringsproces 
går i gang”.

“Forandringer når ikke 
at aflejre og forankre sig 
og bliver derfor uden reel 
værdi for både medarbej-
dere og borgerne. Det kan 
belaste alle parter. Der er i 
den grad brug for et rum, 
hvor chefer og fagprofessi-
onelle kan diskutere løben-
de og tæt med hinanden, 
hvorfor arbejdsopgaverne 
giver værdi”.

EMPATIEN HAR TRANGE KÅR
Måltal har været vigtigere end indlevelse på mange chefkontorer. 
Medarbejderne risikerer at blive apatiske. Det siger Michael Pedersen, der er 
ph.d. og lektor i ledelsesfilosofi på CBS.

“Jeg er selv allergi-
ker og har sympto-
mer, der bliver for-
stærket, hvis jeg er 
under pres. Jeg er 
også akademiker, 
så jeg ved, hvor-
dan det påvirker 
mine præstationer, 
når jeg regulerer 
min allergi med 
håndkøbsmedicin”.
Einar Baldursson, arbejdspsykolog

ligne den verden, vi er en del af – den 
anden er konsistensen, altså at folk 
kan regne med, at du er den, du er, 
over tid”, siger han.

“Bliver du udfordret på, hvem du 
er, når du skal træffe beslutninger, får 
du svært ved at handle, og det er en 
enormt stressende situation. Et af de 
bedste antistressmidler er den indre 
kontrol og meningsfuldhed. En usik-
ker indre klangbund betyder til gen-
gæld, at enhver stressbelastning vil slå 
igennem med en langt større kraft”, 
uddyber han.

Sprut og piller bag 
nedrullede gardiner
Listen over sygdomme, der godkendes 
af Arbejdsskadestyrelsen som arbejds-
skader, inkluderer ikke stress og kun i 
et meget begrænset omfang depressi-
on. Den praksis, man bedømmer sager 
ud fra, stammer stadig fra en verden, 
hvor epoxyforgiftninger og løfteska-
der var det største problem. Det har-

monerer rigtig dårligt med en verden, 
der styres benhårdt efter new public 
management-principper. Og det ko-
ster dyrt, påpeger arbejdspsykologen 
fra Aalborg:

“Jeg er selv allergiker og har symp-
tomer, der bliver forstærket, hvis jeg 
er under pres. Jeg er også akademiker, 
så jeg ved, hvordan det påvirker mine 
præstationer, når jeg regulerer min al-
lergi med håndkøbsmedicin. Det bliver 
et valg mellem pest og kolera”.

I fraværet af kollektive målsætninger 
og handlinger finder stadig flere indi-
viduelle løsninger. 

“De dulmer sig med en halv flaske 
rødvin, tager smertestillende medicin 
eller ligger i fosterstilling bag nedrul-
lede gardiner, når de kommer hjem. 
Her og nu betyder det måske mindre, 
at man drikke et par glas hver dag eller 
spiser sovepiller hver anden aften. Men 
det kan have forfærdelige langsigtede 
konsekvenser”, siger Einar Baldurs-
son.   

Fo
to

: C
B

S

M A G I S T E R B L A D E T  0 9  ·  O K T O B E R  2 0 1 6

2 1

147840 Magisterblad 9 2016.indd   21 11/10/16   09.24



Arbejdspsykolog Einar Baldursson 
mødte NN første gang på sin klinik i 
2015.

I lighed med en strøm af andre vi-
densarbejdere, der møder muren, 
brændte NN sammen i et forsøg på at 
finde mening i det meningsløse. 

NN er en mand midt i 40’erne og 
offentligt ansat i en stor organisation. 
Han arbejder med projektudvikling og 
har stor succes med det. Så stor, at han 
bliver headhuntet til en ny afdeling, 
hvor han skal implementere et it-pro-
jekt, der er kørt lidt af sporet.

Ikke overraskende er det en svær op-
gave.

NN oplever en længere periode 
med skiftende chefer, der har skiften-
de holdninger til, hvor projektet skal 
ende, og hvad tidshorisonten for opga-
ven bør være. Mange måneder inde i 
forløbet bliver det med kort varsel of-
fentliggjort, at den afdeling, han arbej-
der for, skal flytte til en by langt væk. 

En omlægning og en beslutning, som 
han har svært ved at se nogen fagligt 
fornuftig begrundelse for. 

Ledelsen sætter sig ikke imod, og 
NN’s projekt bliver ikke sat på pause. 
Det fortsætter med uændret deadline, 
samtidig med at flyttekasserne bli-
ver pakket. Da han undrer sig højlydt, 
minder chefen ham om, at det er gen-
nemførelsen af projektet, han er ansat 
til. Ikke andet end det. 

På et tidspunkt bliver specifikatio-
nerne ændret igen.

En lønstigning på 20 procent
NN oplever, at han igennem et styk-
ke tid får vanskeligere og vanskeli-
gere ved at koncentrere sig. Han so-
ver elendigt, føler sig konstant meget 
træt, og han har også svært ved at hu-
ske. Han kan se, at tidsplanen på ar-
bejdet skrider, og at der mangler 
ressourcer. Da han igen deler bekym-
ringerne med sin chef, kommer reak-

tionen bag på ham. I stedet for at dis-
kutere den konkrete problemstilling 
bliver han tilbudt en lønstigning på 
20 procent. 

NN er blevet malet op i et hjør-
ne uden nogen chancer for at navi-
gere, og det går op for ham, at han 
står alene med ansvaret for et pro-
jekt, der ikke holder vand. Hans leder 
har ingen faglig indsigt i den opgave, 
han skal løse, så NN har heller ingen 
sparringspartner. 

En dag siger NN’s nærmeste kollega 
op. Det er samme dag, NN kollapser.

Sammenbruddet sker på vej hjem 
fra arbejde en sen fredag eftermiddag. 
NN skal købe ind til weekenden, men 
befinder sig pludselig i en del af byen, 
han ikke kan genkende. 

I et hjørne af butikken
Han aner ikke, hvordan han er endt 
der, men han sætter automatpiloten til, 
går ind i et supermarked, tager en ind-

Når hjernen 
brænder 
sammen
NN stiller sig over i et hjørne 
af butikken og fisker sin 
mobil frem for at ringe efter 
hjælp. Men han kan ikke 
huske, hvordan man bruger 
en telefon. Han er et typisk 
eksempel på, hvordan hjer-
nen kan brænde sammen på 
grund af urealistiske krav og 
dårlig ledelse.
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købsvogn og fylder den med varer. Da han skal betale, 
kan han ikke huske sin pinkode.

I det øjeblik forsvinder alt. 
NN tror, han er ved at få en hjerneblødning og bliver 

rigtig bange. Han stiller sig over i et hjørne af butikken 
og fisker sin mobil frem for at ringe efter hjælp. Men han 
kan ikke huske, hvordan man bruger en telefon. 

På en eller anden måde får han trykket på et nummer, 
han har ringet til først på dagen. Det er en tidligere kol-
lega. Kollegaen kan høre, at den er helt gal, og får fat i 
NN’s datter. Datteren finder ham i det supermarked tæt 
på arbejdspladsen, hvor han ofte køber ind på vej hjem. 
På det tidspunkt står han stadig i hjørnet af butikken.

Det er NN’s datter, der sørger for, at hendes far kom-
mer i behandling hos arbejdspsykolog Einar Baldursson. 
Behandlingen går, som den skal, og han kommer lang-
somt til hægterne igen. 

Arbejdspladsen vil rigtig gerne have NN tilbage. Han 
vil også gerne selv. 

Et sejlende projektmiljø
Efter tre måneder genoptager han arbejdet. Det første par 
dage går det nogenlunde. På fjerdedagen, da han nærmer 
sig sin arbejdsplads om morgenen, bliver han lammet af 
angst i bilen. Han må opgive og køre hjem. Han kontakter 
sin læge. Det viser sig, at han har stærkt forhøjet blodtryk. 

Da han igen forsøger at gå på arbejde, rammer pa-
nikangsten, så snart han prøver på at gå ind gennem ind-
gangsdøren. 

De forsøger forskellige metoder til håndtering af frygt 
og fobier, men det lykkes aldrig for arbejdspsykolog Einar 
Baldursson og NN i fællesskab at få bugt med frygten. 
Den optræder efterhånden som en traumatisk reaktion. 
Det skyldes til dels, at den opgave, NN vendte tilbage til, 
var lige så meningsløs og uløselig som før. Ledelsesfor-
holdene havde heller ikke ændret sig, og ingen havde lært 
noget. Det er en sandsynlig forklaring på, at angstanfal-
dene vendte tilbage. Stress sidder ikke kun i tankerne og 
følelserne. Et langt stykke hen ad vejen er det kroppen, 
der reagerer først, når der sker en mental nedbrydning. 

NN blev omskolet og arbejder i dag som folkeskolelærer. 
Hans historie er langtfra usædvanlig, forklarer ar-

bejdspsykolog Einar Baldursson:
“Jeg kender problemet fra et utal af organisationer, 

især i det offentlige, fx forsvaret, SKAT og politiet. An-
svaret, især for de store projekter, sejler. Rekvirenterne 
– og det gælder især i politisk styrede organisationer – 
får uhindret lov at stille nye, uigennemtænkte krav. Le-
delsen lader bolden passere til medarbejderne”, siger han.

“NN måtte forlade et sejlende projektmiljø, som vip-
pede ham helt af pinden. Oftest sker det for de dygtigste 
og mest engagerede medarbejdere, der identificerer sig 
med deres arbejde, er optaget af det faglige indhold i de-
res arbejde og fokuserer på at opnå gode resultater”.   

Af hensyn til anonymitet er NN’s eksempel stykket sammen 
på baggrund af flere af de personer, som Einar Baldursson har 
mødt i forbindelse med sin praksis som klinisk arbejdspsykolog.

VIDENSFESTIVAL 2017
LØRDAG 4. MARTS

20 AF LANDETS BEDSTE 
FOREDRAGS HOLDERE  
PÅ SCENEN I DEN SORTE 
DIAMANT MED BL.A. 
JOURNALIST OG FORFATTER PETER ØVIG KNUDSEN, 
TV-MAND ADAM PRICE, 
RUNEEKSPERT LISBETH IMER, 
LÆGE OG DEBATTØR HAIFAA AWAD, 
TV-VÆRT M.V. ANDERS LUND MADSEN  
OG SOCIOLOG RASMUS WILLIG
BESTIL: WWW.RAESON.DK/DM
NORMALPRIS: 495 KR 
DM-MEDLEMMER: 250 KR / DM STUD: 150 KR

RÆSON FOR MEDLEMMER AF DM
TEGN ABONNEMENT NU OG FÅ EN GRATIS BOG I VELKOMSTGAVE
12 MÅNEDERS ABONNEMENT: 250 KR (200 FOR STUDERENDE)
BESTIL: WWW.RAESON.DK/DM
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I 23 år har Gentofte Kommune nord 
for København haft den konservati-
ve borgmester Hans Toft ved roret. 
På papiret måske ikke det mest for-
andringsivrige setup, men ikke desto 
mindre er forstaden en af de kommu-
ner, der er kommet længst i forsøget på 
at fjerne sig fra det kontraktstyrings-
paradigme, new public management, 
som kommunerne har været underlagt 
af Finansministeriet i godt 30 år.

Gentofte har sat ind på flere fron-
ter, forklarer professor Jacob Torfing, 
der forsker i politik og institutioner på 
Samfundsvidenskab på RUC.

“Kommunen arbejder med at ud-
delegere ansvar og i større omfang 
lade opgaverne, ikke cheferne og den 
bureaukratiske organisation, sætte 
holdet. Samtidig går forvaltningerne 
målrettet efter at inddrage især for-
eninger og borgere, men også pri-
vate virksomheder”, forklarer RUC- 
professoren.

Et eksempel på den nye mobilise-
ringsstrategi er kommunens ungepo-
litik, som for nylig blev udarbejdet 
af 10 unge Gentofte-borgere i sam-
arbejde med en lille håndfuld lokal-
politikere. 

“Kommunen involverer borgerne i 
de nye opgaveudvalg og får derigen-
nem et vigtigt input til at forstå pro-
blemer og udfordringer og udvikle nye 
politiske løsninger. Lokalpolitikerne 

siger selv, at det er helt andre resulta-
ter, de når frem til ved at spørge dem, 
der i sidste ende skal bruge de forskel-
lige tilbud”, siger Jacob Torfing.

New public governance styrer
Det er ikke kun i Gentofte, at et an-
derledes styringsparadigme, new pub-
lic governance, er begyndt at spire 
frem fra neden. En survey, som profes-
sor Jacob Torfing gennemførte i for-
året sammen med specialestuderende 
Tobias Bonne Køhler, dokumenterer, 
at kommunerne generelt fjerner sig fra 
new public management.

Ledere på tre niveauer i samtlige 
kommuners tekniske og sociale for-
valtninger blev bedt om at vurdere, i 
hvilket omfang deres organisationer 
anvender forskellige styringsredskaber. 

84 pct. af de chefer, der svarede, ar-
bejder i meget høj eller høj grad hen 
imod større medarbejderinddragelse, 
85 pct. siger, at de bruger tillidsbase-
ret ledelse, mens 88 pct. arbejder med 
borgerinddragelsesinitiativer. 54 pct. 
bekræfter, at strategiske partnerskaber 
med foreninger og frivillige er et af 
deres vigtigste styringsredskaber.

Svarene i surveyen er udtryk for en 
vis desperation hos de kommunale for-
valtere, mener Jacob Torfing.

“De har længe været i bund med 
fedtsugningen – og så er de overladt 
helt til sig selv, når det gælder om at 

skabe fornyelse. Det er bemærkelses-
værdigt, at regeringen endnu ikke er 
fremkommet med et bud på, hvordan 
den vil udvikle den offentlige sektor. 
Der er hverken visioner i 2025-pla-
nen eller i det seneste finanslovsfor-
slag. Der er kun lagt op til at fortsætte 
grønthøsterbesparelser”, påpeger han.

Også de såkaldte moderniserings-
redegørelser og notatet “God arbejds-
giveradfærd i staten” fra 2014 hænger 
fast i en new public management-
tænkning, siger RUC-professoren.

Kontrakter, evalueringer, 
årsrapporter osv.
Stærkt inspireret af især England in-
troducerede Danmark i starten af 
80’erne elementer af new public ma-
nagement-tænkningen i den offent-
lige sektor. Og selv om kontrol- og 
målstyringsprincipperne mødte kri-
tik fra starten, blev de indført med god 
grund, minder Jacob Torfing om.

“På det tidspunkt var der skabt et 
regulært professionsvælde i den of-
fentlige sektor. Stærke faggrupper, der 
vogtede over deres område, metode og 
bevillinger, var modstandere af al ny-
tænkning, fuldkommen tonedøve over 
for politiske signaler og virkelig for-
mynderiske over for borgerne”, forkla-
rer han. 

Behovet for en reform af den offent-
lige sektor var helt reelt, påpeger han: 

Kommuner gør op med 
new public management

Finansministeriet holder fast i den udskældte styring-
stænkning new public management, men ude i kommu-
nerne spirer et oprør mod kontrol- og kontraktstyring. Flere 
og flere går over til såkaldt tillidsbaseret ledelse og inddra-
gelse af borgerne, viser nye tal. Tillidsfolkene hilser oprøret 
velkommen, men uden eufori. For den nye styringstænk-
ning lanceres side om side med besparelser.
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“Men på et tidspunkt hoppede kæden 
af”.

I 2006 stod otte statsansatte chefer 
frem i en kronik i Politiken og bekla-
gede den voluminøse styringstænk-
ning, de selv som ambitiøse medarbej-
dere i Finansministeriet havde været 
med til at rulle ud.

Under overskriften “Tilgiv os – vi 
vidste ikke, hvad vi gjorde” bekendt-
gjorde de oprindelige tilhængere af 
projektet, at den ekstreme detaljesty-
ring og kontrol var løbet løbsk.

“Vi har sat et vældigt system i gang, 
som udarbejder omfangsrige kontrakter, 
evalueringer, årsrapporter, akkrediterin-
ger osv., uden at det har ført til øget til-
fredshed med kvaliteten”, skrev de. Og 
endvidere: “Kan det være meningsfuldt, 
at nogle socialrådgivere kun anvender 
18 pct. af deres tid på klienterne, resten 
på møder og dokumentation?” 

Endelig undrede de sig over, at det 
stort set er risikofrit at være en dårlig 
leder i det offentlige.

“Fra politisk side er der ikke meget 
interesse for, om institutionsledere og 
forvaltningschefer er dygtige virksom-
hedsledere, der kan skabe praktiske re-
sultater, kan lede andre mennesker, er 
dygtige til at kommunikere med bor-
gerne osv.”, skrev de otte i 2006.

Øger et museum 
historiebevidstheden?
En af forfatterne bag kronikken var Jes 
Gjørup. I dag er han vicedirektør på 
Nationalmuseet og stadig ikke impo-
neret af new public management-regi-
met. Han bliver dybt betænkelig, hver 
gang nogen lufter en forestilling om, 
at man kan måle alt, hvad der produce-
res i de offentlige institutioner.

“I min egen institution er vi bestemt 
ikke ligeglade med, om der kommer 
gæster eller ej, så selvfølgelig er vores 
besøgstal en af flere indikatorer for, 
om vi gør vores arbejde godt nok, li-
gesom vi fx interesserer os for, hvor 
mange videnskabelige publikationer, vi 
producerer”, siger Jes Gjørup.

Det er opslidende, at tillidsbaseret ledelse går hånd i hånd med 
færre penge. Det mener miljømedarbejder i Rudersdal Kommune 
Sune Bach: “Det kan godt give kvælningsfornemmelser, og det er 
svært at foreslå idéer, der kan betyde, at vi sparer kolleger væk”.
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Sune Bach, miljømedarbej-
der i Teknik og Miljø i Ru-
dersdal Kommune, kan se 
både fornuften og nødven-
digheden i de forsøg, kom-
munen gør på at komme 
væk fra new public manage-
ment og nå hen til det, som 
eksperter har døbt new pub-
lic governance. 

“Medarbejderne bliver ta-
get med på råd i langt større 
grad, end jeg tidligere har 
oplevet. Sammen med che-
ferne forsøger vi at afdæk-
ke afdelingens kerneydelser, 
hvad vi gør, som virkelig flyt-
ter noget ,” siger Sune Bach.

Traditionelt har den tun-
ge lovgivning været meget 
styrende for opgaveløsnin-
gen i Teknik og Miljø. Men 
den tænkning forsøger man 
at gøre op med.

“Samtidig diskuterer vi 
ansvarsfordeling, hvad vi 
skal bruge cheferne til – og 
hvornår de helst bare skal 
blande sig helt udenom”, si-
ger Sune Bach. 

Den mere tillidsbasere-
de organisering af arbejdet 
bliver fulgt op af projekter, 
som involverer borgerne i 
kommunen.

“Et godt eksempel er 
vandanalyser. Vi bor i et 
område med mange bade-
søer. Hver sommer får vi 
henvendelser om, hvorvidt 
algeforekomsterne rund-
tomkring er farlige. Vi la-
ver jævnligt analyser, men 
tit vil borgerne gerne dob-
beltsikre sig. Vi kan bruge 
rigtig meget arbejdstid på at 
hente vandprøver i forskel-
lige hjørner af kommunen, 
så vi er i stedet begyndt at 
låne udstyret ud. Nu kan 
borgerne selv tage prøverne 
og dernæst få dem analyse-
ret hos os”, forklarer Sune 
Bach. 

Overflødige dobbelttjek
Sune Bach blev uddan-
net cand.tech.soc. i 2009 og 
har været ansat i Rudersdal 
Kommune lige siden. Han 

arbejder primært med jord-
forurening og grundvands-
beskyttelse. 

Miljømedarbejderen hø-
ster en særligt stor faglig 
tilfredsstillelse, når Teknik 
og Miljø har held med ikke 
at lade sig styre for meget af 
regelbunkerne. Der er sta-
dig et stort afbureaukrati-
serings-potentiale, vurde-
rer han.

“Tag et område som jord-
flytning. Hvis jord fra ét by-
område skal flyttes et andet 
sted hen, så skal jordprøver-
ne evalueres, så både afsen-
der- og modtagekommune 
skal bruge tid på det. Det er 
et lidt overflødigt dobbelt-
tjek – men sådan er lovgiv-
ningen”, siger Sune Bach.

At de kommunale res-
sourcer bliver udnyttet al-
lerbedst, når medarbejder-
ne er medtilrettelæggere af 
arbejdet, er Sune Bach ikke 
i tvivl om. Men den dybe 
involvering kan også blive 
svær.

“Vi er alle optaget af at 
løse opgaver nemmere og 
smartere. Vi er jo også selv 
skatteborgere. Men samti-
dig er det opslidende, at res-
sourcespørgsmålet ligger 
som en konstant faktor over 
alle nye tiltag. Det kan godt 
give kvælningsfornemmel-
ser, og det er svært at foreslå 
idéer, der kan betyde, at vi 
sparer kolleger væk”, påpe-
ger Sune Bach. 

Han er stor tilhænger af, 
at arbejdspladsen fjerner 
sig mest muligt fra princip-
perne i new public manage-
ment. Det har ikke funge-
ret i hans afdeling, siger 
han:

“Men præmisserne i de 
her år er svære. Hvert år 
skal vi spare en procent på 
den kommunale administra-
tion, og der er for længst 
sket en afkobling mellem 
politikernes og borger-
nes forventninger til os og 
den økonomi, vi er under-
lagt”.   

MELLEM  
AFBUREAUKRATISERING 
OG NEDSKÆRINGER
Miljømedarbejder Sune Bach er tilfreds med Rudersdal 
Kommunes forsøg på at involvere borgerne mere og inddrage 
medarbejderne i seriøse forsøg på afbureaukratisering. Men 
balancen tipper, når idéudviklingen sker for at spare kolleger væk. 

Der er fortsat et stort afbureaukratiserings-poten-
tiale i de kommunale miljøforvaltninger, mener 
Sune Bach, der arbejder i Rudersdal Kommune.
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“Men grundlæggende er det jo stort 
set umuligt meningsfuldt at måle effek-
ten af en kulturinstitutions virksomhed. 
Hvordan skal man dog kunne måle, om 
Nationalmuseet øger befolkningens hi-
storiebevidsthed?”, spørger han.

For nogle år siden kom det på tale, at 
departementer og institutioner i fælles-
skab skulle drøfte de overordnede mål 
at styre efter og forventningsafstemme, 
i hvilken retning institutionen skulle 
udvikle sig. Det var desværre en kort-
varig fornøjelse, siger Jes Gjørup.

“I de allerseneste år synes pendulet – 
bl.a. drevet af Rigsrevisionen – igen at 
svinge mere i retning af, at styringen 
skal baseres på resultatmål, hvis opfyl-
delse skal kunne måles og vejes kvalita-
tivt. Jeg tvivler på, at det er en frugtbar 
udvikling – i hvert fald ikke i forhold til 
styringen af kulturinstitutioner”, poin-
terer Nationalmuseets vicedirektør.

To fejl om året
Københavns Kommune er blevet 
fremhævet som eksemplarisk, når det 
gælder indførelsen af et nyt styrings-
paradigme, siden kommunen formelt 
satte tillidsbaseret ledelse og borger-
inddragelse på dagsordenen i 2012.

I Kultur- og Fritidsforvaltningen 
blev daværende direktør Carsten Hau-
rum berømt, da han indførte en regel 
om, at alle chefer under ham skulle 
begå mindst to strategiske fejl om året. 

“Jeg så en masse dygtige medarbej-
dere, der gerne ville en masse, men lod 
være med at tage initiativer af frygt for 
at begå fejl. Det blev simpelthen ikke 
belønnet. Det var tydeligt at se, at både 
hierarkiet og kulturen fik folk til at 
holde igen”, fortæller Carsten Haurum. 

Groft sagt fjernede han et lag af mel-
lemledere og samlede en række institu-
tioner under én chef. Han lod bibliote-
ker, kulturhuse og idrætshaller beholde 
de penge, som kommunen sparede på 
stordrift, og han gav cheferne udstrakt 
frihed og lige så meget ansvar.

“De fik en pose penge en gang om 
året, og så ville jeg kun høre fra dem, 
hvis de kunne se, at vores aftaler skred. 
Ingen økonomirapporter, ingen do-
kumentationspligt, ingen overflødige 
kontrolfunktioner”, forklarer Carsten 
Haurum.

Serveretten er lagt ud
Signe Jarvad er én af de chefer, som 
blev udpeget til at stå for sammenlæg-
ningen af otte institutioner i én til-
lidsbaseret organisation – fire biblio-
teker, to kulturhuse, to svømmehaller, 
borgerservice og idrætsanlæg – i alt 60 
medarbejdere og et samlet budget på 
godt 50 millioner. 

“I så store organisationer er uddele-
gering helt nødvendigt. Det kræver en 
anden form for ledelse, når man i stor 
stil lægger serveretten ud. Det kræver 

også, at beslutningsprocesserne bliver 
meget gennemsigtige, så alle er med 
på, hvordan beslutningerne er taget 
– også dem, folk ikke er enige i”, siger 
den 42-årige sociolog.

Det tillidsbaserede skal i Signe Jar-
vads optik ikke kun foregå mellem 
medarbejdere og ledelse, det skal i høj 
grad også ske mellem medarbejderne og 
omgivelserne. Som det fx var tilfældet, 
da kulturhuset i Valby på Toftegårds 
Plads for fire år siden åbnede et værk-
sted med 3-d- og 2-d-teknologi til at 
fremstille prototyper. På det tidspunkt 
var det den eneste offentligt tilgængeli-
ge 3-d-teknologi i hele København.

“Vi valgte at åbne værkstedet op og 
invitere københavnerne med ind i udvik-
lingen af stedet. Det betød, at der hur-
tigt kom 200 dedikerede brugere, som 
blev involveret i at arrangere workshops, 
stod for maskinoptimering og styrede en 
Facebook-gruppe, hvor de instruerede 
andre i brugen af maskinerne”. 

Da fik kulturhuset lejlighed til at 
tage sin egen medicin, medgiver Signe 
Jarvad.

“En masse mennesker ville engagere 
sig, og nogle gange oplevede vi selvføl-
gelig også, at de, der gerne ville, måske 
ikke helt havde kompetencerne. I den 
proces lærte vi en masse af vores fejl”, 
siger hun.

Efter fem år i chefstolen må Signe 
Jarvad erkende, at hun selv har revide-

I hvilken grad har din organisation fokus på disse sty-

ringsredskaber?

I meget 

høj grad

(pct.)

I høj 

grad

(pct.)

I nogen 

grad

(pct.)

I lav 

grad

(pct.)

I meget 

lav grad

(pct.)

Slet ikke

(pct.)

Ved ikke

(pct.)

Medarbejderinddragelse 22 62 12 2 0 2 1

Tillidsbaseret ledelse 28 57 12 3 0 0 0

Samskabelse 15 52 21 6 3 1 2

Borgerinddragelsesinitiativer 27 61 12 0 0 0 0

Samarbejde mellem forskellige aktører i den offentlige 

sektor
13 54 22 6 3 1 1

Mobilisere ressourcer fra lokalsamfund og frivillige 12 42 32 7 6 1 0

Strategiske partnerskaber med private virksomheder 7 21 36 16 11 9 0

Finde innovative løsninger på komplekse problemer 14 43 33 5 2 1 2

KOMMUNER I OPGØR MED KONTROL OG KONTRAKTSTYRING

En undersøgelse om ledelse blandt kommunalchefer, som RUC-forskere står bag, bekræfter, at et flertal bevæger sig væk fra kontrol- og 

kontraktstyring a la new public management. I stedet lader de sig inspirere af new public governance-styringsredskaber, fx tillidsbase-

ret ledelse, borgerinddragelse og samarbejde med andre aktører. Det er ledere på tre niveauer i samtlige kommuners tekniske og sociale 

forvaltninger, som er blevet bedt om at vurdere deres anvendelse af forskellige styringsredskaber. 44 pct. har svaret.
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ret visse holdninger. Det tillidsbasere-
de kan sagtens gå hånd i hånd med ek-
sempelvis databaseret viden, og i nogle 
tilfælde kan kontrol også styrke udvik-
ling og tillid. 

“Målinger skal bruges, så de kan 
gøre os klogere, og så de giver mening 
for den enkelte medarbejder og for or-
ganisationen. Vi er fx nødt til at disku-
tere personaleressourcer med udgangs-
punkt i, hvor lang tid det tager at løse 
forskellige opgaver. Vi har derfor bl.a. 
indført styringstavler, hvor medarbej-
dere styrer den afdeling, de er ansat i, 
i samarbejde med deres leder. På den 
måde bliver ansvaret for opgaveløsnin-
gen fælles”, uddyber kulturchefen. 

Namnam for højtuddannede
Forsøget med tillidsbaseret ledelse på 
landets største arbejdsplads har til-
trukket sig stor opmærksomhed, både 
i Norge og i Sverige, som flere gan-
ge har haft bud efter tidligere direktør 
i Københavns Kommunes Kultur- og 
Fritidsforvaltning Carsten Haurum. 

Sverige har traditionelt set opereret 
med en endnu strammere mål- og re-
sultatstyring end Danmark, men satte 
tidligere i år gang i et opgør med new 
public management. Et udredningsar-
bejde, med forskere og embedsmænd 
som deltagere, skal bane vejen for en 
tillidsreform i nabolandet. En svensk 
delegation har ad flere omgange været 
på studiebesøg i København.

Også herhjemme har Socialdemo-
kratiet meldt sig på banen med en 
bredside til den new public manage-
ment-kultur, som ellers også trivedes 
under Helle Thorning. Forud for par-
tiets kongres sidst i september sagde 
Mette Frederiksen til Dagbladet In-
formation, at tiden nu er moden til en 
“fingrene væk-reform” og til en “vel-
færdskontrakt, hvor de offentligt an-
satte lover at yde deres ypperste, og vi 
til gengæld lader være med at kontrol-
lere det, som ikke kan kontrolleres”.

I Dansk Magisterforening opfordrer 
formand Camilla Gregersen staten til 
at følge i sporet på de kommuner, som 
satser på nye ledelsesformer.

“Vi ved, at et psykisk arbejdsmiljø 
præget af mistillid stresser vores med-
lemmer. Så opgøret med new public 
management er kun positivt, men der-
udover skal der også fra politisk hold 
prioriteres økonomiske rammer, så 
ansatte i det offentlige kan gøre deres 
arbejde ordentligt”, siger Camilla Gre-
gersen.

Carsten Haurum har efter 14 år for-
ladt Københavns Kommune for at ar-
bejde som privat konsulent. 

Den tillidsreform, han satte i værk 
for fem år siden, er ikke lykkedes til 
fulde, vurderer han i dag.

“Vi lagde skinner ud, samtidig med 
at vi kørte. I dag ærgrer jeg mig over, 
at der var nogle signaler, jeg ikke op-
fangede undervejs”, siger han. 

Aktiviteterne steg, budgetterne 
holdt, og sygefraværet faldt. Men trivs-
len blandt forvaltningens ansatte steg 
ikke lige så meget, som den steg blandt 
lederne. Det viste måling efter måling.

“Vi skabte jo nogle små kongedøm-
mer derude. Medarbejdernes tryghed er 
blevet afhængig af, at de lokale ledere 
er i stand til at gennemføre en styring 
i den tillidsbaserede ånd. Opdelingen 
i store enheder har desuden besværlig-
gjort vidensdelingen på tværs i forvalt-
ningen”, medgiver Carsten Haurum.

Det er heller ikke alle medarbejdere, 
der oplever det som positivt at få stør-
re indflydelse og mere ansvar.

“I omfattende forandringsproces-
ser kan det være ren namnam, sær-
ligt for mange højtuddannede, at der 
bliver læsset mere af på deres skrive-
bord. Men samtidig bliver det jo også 
vanskeligere at placere ansvaret, hvis et 
projekt kører af sporet”, tilføjer han.

Fine takter, men …
For medarbejderne i Københavns Kom-
mune er det svært at se tillidsreformen 
uafhængigt af de fusioner og nedskærin-
ger, som institutionerne under Kultur- 
og Fritidsforvaltningen også har været 
igennem. Tillidsreformen blev vedtaget 
i 2013, fusionerne tog fart i 2014 og for-
valtningens helt store besparelse i 2015 
skal udmøntes over tre år. 

“Der har været nogle fine takter, fx 
at vi slipper for at måle på ting, som 

“Det kræver en anden form for ledelse, når man i stor 
stil lægger serveretten ud”, siger Signe Jarvad, der er 
daglig leder af otte kulturhuse i Københavns Kommune.
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Den styrings tænkning, 
der siden 1981 har haft 
navnet new public ma-
nagement (NPM), er slået 
fejl i landet, der allermest 
stringent – med udlicite-
ringer, præstationsledelse 
og datadrevne effektivise-
ringer har forsøgt at drive 
sin offentlige sektor bedre 
og billigere.

To ledende forskere i 
offentlig administrati-
on, Christopher Hood og 
Ruth Dixon fra Oxford 
University, afdækker i en 
ny bog tre britiske rege-
ringers forsøg på – si-
den Thatcher kom til i 79 
– at skabe bedre kvalitet 
for færre af skatteydernes 
pund.

Projektet er slået kata-
strofalt fejl, konkluderer 
forskerne.

Den offentlige sektors 
driftsomkostninger er 
målt i faste priser i perio-
den fra 1980 til 2010 ste-
get med 40 procent. Sær-
ligt lønudgifterne har fået 
budgetterne til at eksplo-
dere, til trods for at man 
i samme periode har skilt 
sig af med en tredjedel af 
de offentligt ansatte. Det 
skyldes øgede udbetalin-
ger til private aktører. 

Samtidig har ikke 
mindst lange ventelister 
og lige så lange sagsbe-

handlingstider øget briter-
nes utilfredshed med den 
offentlige sektor og givet 
flere en oplevelse af, at 
servicen er dalet.

England er showcasen
Selvom Storbritannien er 
præget af en stærk cen-
tralisering og et svage-
re kommunalt styre end 
Danmark, er der god 
grund til at tro, at forsker-
nes konklusion også kan 
overføres til en dansk vir-
kelighed.

Danmark har nem-
lig været stærkt inspireret 
af Storbritannien og har 
betrådt de samme stier, 
når det fx gælder mål- og 
kontraktstyring, udlicite-
ring og effektiviseringer 
baseret på Lean. Det siger 
Jacob Torfing, der er pro-
fessor i politik og institu-
tioner på RUC.

“Det har i visse tilfælde 
givet både en mere kom-
petent ledelse, en bed-
re økonomistyring og en 
større omkostningsbe-
vidsthed. Det træder til 
gengæld også stadig tyde-
ligere frem, at det har ført 
en række utilsigtede nega-
tive konsekvenser med sig, 
fx skævvridende og demo-
tiverende resultatmålin-
ger, øget fragmentering 
og mistillid mellem med-

ENGLÆNDERNE FIK MINDRE FOR MERE

I 30 år har skiftende britiske regeringer aggressivt 
implementeret new public management i landets 
offentlige sektor. Men den datadrevne effektivise-
ring har gjort forvaltningen både dyrere og dårli-
gere, lyder det i ny bog.

ikke er målbare. Men det 
bliver overdøvet af de an-
dre dagsordener”, siger Da-
niel Bøgsted-Møller, der er 
AC-tillidsrepræsentant for 
10 kolleger i Københavns 
Stadsarkiv.

Derfor har den nye tillids-
kultur i det hele taget haft 
svært ved at få lov til at pible 
hele vejen ned igennem de 
store organisationer, oplever 
Daniel Bøgsted-Møller.

“Virkeligheden modarbej-
der simpelthen de gode in-
tentioner i øjeblikket, og det 
kan være svært at skille snot 
fra kanel”, pointerer han.

Netværksløsninger 
og budgetdisciplin
Også i Gentofte, hvis kom-
munale slogan er “Mere vel-
færd for færre ressourcer”, 
fylder den stramme øko-
nomi lige så meget som det 
nye styringsparadigme. 

Og new public manage-
ment er langtfra død, selv 
om tiden er løbet fra begre-
bet. Det mener AC’ernes til-
lidsrepræsentant i kommu-
nen, Kasper Thorlak, der 
selv arbejder med økonomi-
styring. 

“Det er inkorporeret i den 
offentlige tankegang igen-
nem så mange år, at kontrol 
og styring er nødvendigt, 
og sikker drift er et vigtigt 
parameter i vores arbejde”, 
siger han.

Det er dog også tydeligt, 
at der blæser nye vinde i 
Gentofte, hvor netværksløs-
ninger og borgerinddragelse 
står højt på politikernes og 
direktørernes dagsorden. 

“Personligt synes jeg, det 
er befriende, at vi søger ef-
ter nye måder at organi-
sere og styre på til erstat-
ning for kontrol og måltal. 
Virkeligheden er dog, 
at kommunernes stram-
me økonomi sætter fo-
kus på budgetoverholdelse 
og kvantitative mål”, siger 
Kasper Thorlak.   

arbejdere og ledere”, siger Ja-
cob Torfing.

Kritikken af new public 
management er lige så gam-
mel som begrebet selv. Det 
nye er, at der nu er tal for 
kritikernes påstand om, at 
new public management le-
verer en ringere service for 
flere penge.

“Danske og internationa-
le studier viser, at gevinsten 
ved at udlicitere i større og 
større omfang bliver spist op 
på grund af omkostningerne 
ved at udlicitere og kontrolle-
re kontraktoverholdelse”, si-
ger RUC-professoren.   

Bogen “A Government that 
Worked Better and Cost Less?” 
er udkommet på Oxford Uni-
versity Press.
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bogen “Stop stress – håndbog for ledere”
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SÅDAN UNDGÅR 
DU, AT DINE  
MEDARBEJDERE 
FÅR STRESS
Som leder har du et ansvar for, at dine medarbejdere 
ikke går ned med stress. Her er seks gode råd til, hvordan 
du skaber en arbejdskultur, som forebygger, at dine 
medarbejdere brænder ud.

1 AFSTEM FORVENTNINGER
Hvor, hvornår og hvordan vi skal udføre vores arbejde, er ikke længere så entydigt 
som dengang industriarbejderne stemplede ind og ud ved samlebåndene. Derfor bli-
ver det moderne arbejdsliv ofte betegnet som “grænseløst”. Rigtig meget arbejde kan 
udføres uafhængigt af tid og sted, og ofte er det svært at vurdere, hvornår en opgave 
er afsluttet. For hvornår er man i grunden færdig med at designe et uddannelsesforløb 
eller aflevere et nyt strategioplæg? Kan man ikke altid lige undersøge lidt mere, grave 
lidt dybere eller afdække en ekstra vinkel? Som leder er du selvfølgelig interesseret i, 
at kvalitetsniveauet blandt dine medarbejdere er højt. Men du har også et vigtigt an-
svar i forhold til at fortælle dine medarbejdere, hvad der skal til, for at de kan afslut-
te deres opgaver. Det gør du ved at sætte nogle klare mål, så dine ansatte ved, hvornår 
de har udført en opgave tilfredsstillende nok til at kalde den færdig. Vær tydelig, når 
du definerer dine mål, og afstem løbende forventninger med dine medarbejdere, så du 
ved, om målene er realistiske. Måske skal de ændres undervejs. Husk samtidig på, at 
målene ikke skal være så stramme, at dine medarbejdere ikke har nogen form for fri-
hed i forhold til at vælge, hvordan de bedst griber opgaverne an. 
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ITALESÆT MENINGEN MED ARBEJDET

Som medarbejder er det vigtigt at føle, at ens arbejde giver mening. Noget af det, der kan stresse ansatte, er, når de 
mister blikket for, hvordan deres arbejde er med til at skabe værdi. Ligesom tv-programmer har en opvarmer, som 
får publikum i stødet, har du som leder et ansvar for at motivere dine medarbejdere ved regelmæssigt at fortælle dem, 
hvorfor de er vigtige, og hvad deres arbejde konkret skaber af værdi for andre. I en travl hverdag kan man som leder 
godt komme til at fortabe sig i deltaljerne, men ved at slå blikket op og fremhæve, præcis hvorfor arbejdspladsen er 
sat i verden, kan du styrke fællesskabet på arbejdspladsen og den enkelte medarbejders følelse af at være meningsfuld.

6

SKAB EN SUND KULTUR
Ideelt set skal du som leder kende dine medar-bejdere godt nok til at vide, hvornår de er pres-sede og føler sig overophedede på arbejdsfron-ten. Men reelt set kan det være svært at spotte, for medarbejdere kan reagere meget forskel-ligt på at være under pres. En god ting, du kan gøre for at forebygge stress på arbejdspladsen, er at skabe en kultur, hvor det er acceptabelt at sige fra. Dine medarbejdere skal vide, at du re-spekterer dem, hvis de siger nej til en opgave. Og du bør stole på, at dine medarbejdere ikke siger nej, fordi de ønsker at springe over, hvor gærdet er lavest, men fordi de mener det. Der-udover kan det være godt at dyrke en arbejds-kultur, hvor dine ansatte har lov til at fejle. Stress kan reduceres, hvis I på arbejdspladsen i fællesskab taler åbent og konstruktivt om det, der ikke gik så godt, og hvad I kan lære af det.

5
ANERKEND HVERDAGSOPGAVERNE

Ledere er typisk rigtig gode til at anerkende eks-

traordinære indsatser. Dem, hvor en medarbejder 

lander et stort projekt eller løser en vigtig udvik-

lingsopgave. Det er selvfølgelig godt at rose dine 

medarbejdere, når de præsterer noget exceptionelt, 

men husk også at værdsætte hverdagens almindelige 

opgaveløsninger. Mange medarbejdere bliver pres-

set, ved tanken om at de skal præstere noget enestå-

ende for at blive set og anerkendt af deres ledere. 

For ligesom sportsstjerner har brug for restitution 

efter vigtige højdepunkter, har medarbejdere brug 

for at vide, at det er tilladt at geare ned i en periode 

efter større præstationer. Det kan nemt være i disse 

perioder, at de henter energi til nye, store projekter. 

4

3 FILTRER KRAV 
Ledelsesforskeren Gareth Jones fremhæver i bo-
gen “Clever: Leading Your Smartest, Most Crea-
tive People”, at ledere har til opgave at beskyt-
te deres medarbejdere mod “the corporate rain”. 
Med det menes, at du som leder skal fungere 
som et filter mellem direktionen og dine med-
arbejdere. I disse new public management-tider, 
hvor ansatte bombarderes med krav om målin-
ger og registreringer, har du et ansvar for at hol-
de administration på et minimum, så dine med-
arbejdere kan koncentrere sig om at udføre deres 
primære opgaver. Nogle krav om målinger giver 
mening, andre gør ikke. Og i stedet for at du helt 
ukritisk viderebringer alle direktionens nye krav, 
bør du skærme dine medarbejdere og gå i dialog 
med ledelsen for at udfordre, om de nye krav bi-
drager til bedre opgaveløsning, eller om de i ste-
det stjæler unødvendig meget af dine ansattes 
tid. Betragt dig selv som et filter mellem direkti-
onen og dine ansatte, så dine medarbejdere kan 
koncentrere sig om at gøre det, de er bedst til. 

VÆR EN GOD ROLLEMODEL
Din arbejdsplads betaler for dine medarbejderes arbejds-
tid, men ikke for deres fritid. Som leder har du et ansvar 
for, at de ansattes arbejdsliv ikke griber ind i deres fritid. 
Måske giver det god mening for dig at arbejde et par ti-
mer om aftenen, når ungerne er puttet, men pas på, at du 
ikke derved kommer til at signalere, at du forventer det 
samme af dine medarbejdere. Du er kulturbærer, og den 
måde, du opfører dig på, smitter af på dine ansatte. Hvis 
du sender mails ud klokken 22 om aftenen, tænker nog-
le af dine medarbejdere måske, at de skal svare dig med 
det samme. I forhold til at forebygge stress, er det vigtigt 
at holde arbejdsliv og fritid adskilt. Et simpelt trick fra din 
side kan derfor være at indstille din mailboks til først at 
udsende mails klokken otte om morgenen. Også selvom 
du måske har skrevet dem klokken halv et om natten. 

2

“Det der driver og motiverer mig, det er 
mine kollegaers engagement inden for de 
forskellige fagområder. 
Når vi eksempelvis holder kurser eller 
seminarer, så er det vigtigt, at der er 
forskellige faglige øjne på opgaven eller 
projektet.” 
 
Susanne Lea Qvist Andersen 
Departementet for Familie, Ligestilling
og Sociale anliggender.

Læs om jobmuligheder
i Grønlands Selvstyre på
www.naalakkersuisut.gl/job
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I Spinderihallernes café i Vejle er der 
ingen klassiske topersoners borde. Her 
tæller møblementet kun lyse firkantede 
langborde af træ med tilsvarende lang-
bænke. Og enkelte knaldrøde eller grå 
pindestole. 

Det er Karen Noeberg, cand.mag. 
i billedkunst og dramaturgi, der som 
scenograf – sammen med en designer 
og møbelsnedker – har stået for ind-
retningen af caféen i det gamle bom-
uldsspinderi. Det fungerer i dag som 
kreativt udviklingsmiljø for selvstæn-
dige og kulturinstitutioner. Her holder 
Karen Noeberg også selv til med sin 
enkeltmandsvirksomhed som virksom-
hedsscenograf. For hende var indret-
ningen af caféen oplagt, da den skulle 
fremme samarbejdet og fællesskabet i 
Spinderihallerne.

“Vi ville gerne have et forsamlings-
hus. Ikke en restaurant eller sædvan-
lig café, hvor man sidder pænt og ta-
ler sammen to og to”, fortæller hun og 

hentyder til, at langbordene indbyder 
til, at man kommer hinanden mere 
ved.

Forinden havde flokken af selvstæn-
dige i Spinderihallerne inden renove-
ringen i 2010 erfaret, hvordan samar-
bejdet på tværs blomstrede, efter at der 
blev taget initiativ til en fælles frokost-
ordning, så de havde et fast fysisk mø-
dested. Og for Karen Noeberg er det 
fysiske rum altafgørende. Det under-
støtter ifølge hende social handling og 
kan få mennesker til at føle sig både 
godt – og dårligt – tilpas.

Mere end indretningsdesign
Karen Noeberg startede sin virksom-
hed for ti år siden. For hende hand-
ler arbejdet som virksomhedssceno-
graf grundlæggende om, hvordan man 
igennem scenografien kan få virksom-
heden – og medarbejderne – til at per-
forme så godt som muligt. Fx nytter 
det ifølge Karen Noeberg ikke noget, 

at skrivebordet er indrettet komplet 
minimalistisk, hvis medarbejderen ar-
bejder med mange papirer. 

Hun løser typisk opgaver for virk-
somheder, der gerne vil i en anden ret-
ning, men har brug for hjælp til at fin-
de ud af hvorhen. Til det bruger hun 
lang tid på at få virksomheden “ind 
under huden”, før hun går i gang med 
selve den scenografiske indretning. 
Og ifølge Karen Noeberg adskiller det 
hende fra traditionelle indretningsde-
signere:

“Den første lange proces handler om 
at finde ud af, hvad det er for en “fore-
stilling”, virksomheden gerne vil spille 
for kunderne. Hvad dens grundlag er, 
og hvorfor den er sat i verden”. 

Til det udvikler hun et decideret 
manuskript – inspireret af sin tid i tea-
terverdenen igennem tyve år. Eller 
nærmere en synopsis, korrigerer hun 
sig selv, “for ellers tænker man, at der 
er replikker”. Den udvikler hun i sam-

NÅR SANS FOR 
RUM BLIVER 
FORRETNING

Som selvstændig virksomhedsscenograf lever Karen Noeberg af at indrette 
virksomheder, så de understøtter medarbejderne. Det gør hun ved at kombinere 
sin teaterscenografiske sans for rum med næse for forretning.
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arbejde med en procesfacilitator og i 
tæt dialog med både ledelse og med-
arbejdere for at kortlægge behovene, 
der til sidst bliver til en præcisering af, 
hvad der skal til, for at både medarbej-
dere og virksomheden performer godt 
igennem indretningen. 

Og dialogen er især vigtig for Karen 
Noeberg, da hun “helt automatisk be-
tragter medarbejderne som skuespille-
re, der skal performe”. 

“For hvis ikke de vil, så er der jo 
ikke nogen til at føre selv de bed-
ste idéer ud i livet”, siger Karen 
 Noeberg.

Dukkehuse som arbejdsværktøj
Ifølge Karen Noeberg er succeskrite-
riet for den endelige scenografi der-
for noget, som ingen lægger mærke til, 
da den skal være tilpasset den enkel-
te virksomhed. Derfor findes der hel-
ler ikke en “typisk Noebergsk indret-
ningsstil”, forklarer hun.

For hende er det en kropslig og in-
tuitiv proces at nå frem til den sceno-
grafiske indretning. Når Karen No-
eberg snakker, er det da også lige så 
meget med kroppen som med mund-
tøjet. Hænderne stryger nænsomt over 
bordpladen, når hun funderer over et 

“Den første lange proces handler om at finde 
ud af, hvad det er for en “forestilling”, virksom
heden gerne vil spille for kunderne. Hvad dens 
grundlag er, og hvorfor den er sat i verden”.

BLÅ BOG  
– KAREN NOEBERG

Stilling: Selvstændig virksom-

hedsscenograf.

Alder: 62 år.

Uddannelse: Kandidat i 

billedkunst fra Danmarks 

Pædagogiske Universitet i 2004 

og i dramaturgi fra Aarhus 

Universitet i 1981.

Job: Har arbejdet som scenograf 

for egnsteatret Banden i Odense 

og Team Teatret i Herning. Var 

freelancescenograf, højskole-

lærer og konstitueret forstan-

der ved Støvring Højskole samt 

underviser på og stifter af 

diplomuddannelsen for kunst-

pædagoger ved UC SYD.

Etablerede virksomheden 

 Noeberg Virksomhedssceno-

grafi i 2006. Har senest indret-

tet Vingsted Konferencecenter 

uden for Vejle og kulturhuset 

Trekanten i Aalborg. 

Karen Noeberg har som virksomhedsscenograf indrettet 
cafeen i Spinderihallerne, hvor hun også selv holder til med sin 
enkeltmandsvirksomhed. Indretningen af caféen er lavet med 
fokus på at fremme samarbejdet og fællesskabet i hallerne.
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spørgsmål, og gør gestikulerende fag-
ter, når hun åbner munden for at svare.

Og sanseligheden har altid fulgt Ka-
ren Noeberg. Lige fra barnsben bygge-
de hun dukkehuse og modeller og var 
optaget af, hvordan rum fornemme-
des. Også i dag foretrækker Karen No-
eberg fysiske modeller af scenografien, 
når synopsen er på plads:

“Jeg bygger altid et dukkehus i 1:20 
af rummet eller bygningen, selvom 
det er besværligt at bakse rundt med. 
Men det er min måde at arbejde på, for 
uden det får jeg ikke en kropslig er-
kendelse af, hvordan rummet er”.

Karen Noeberg fremhæver, at det 
“ikke er særligt videnskabeligt”. Men 
understreger, at de metodiske værktø-
jer, som hun fik med fra universitetet, 
gjorde, at hun lettere kunne konceptu-
alisere og omsætte sine evner og kom-
petencer til forretning.

Ingen berøringsangst for penge
Der virker ellers umiddelbart langt 
fra teatrets skrå brædder til erhvervs-

livet. Og for Karen Noeberg har det 
også været en lang, refleksiv pro-
ces, hvor det har været nødvendigt 
at se tingene i helikopterperspektiv 
og spørge sig selv om, hvad man kan 
tage med. 

Vejen dertil har dog været gradvis og 
naturlig for Karen Noeberg, der under-
vejs både var forbi højskoleverdenen og 
med til at starte en diplomuddannelse 
for kunstpædagoger under UC SYD, 
inden hun fandt vej til Spinderihallerne 
gennem et karriereforløb i Vejle Kom-
mune. Det var rettet mod folk, der øn-
skede “at omsætte idé til faktura” og 
leve af sin kunst eller kreativitet. 

Og Karen Noeberg er ikke berø-
ringsangst over for penge. For hen-
de er det ikke et problem at hjælpe 
virksomheder til at skabe gode tal på 
bundlinjen, da hun “jo også selv skal 
have gode tal på bundlinjen”. I 2015 
omsatte hendes virksomhed for 1,5 
mio. kr. 

Karen Noebergs forretningsgen er 
heller ikke tilfældigt opstøvet. Både 

farfaren og morfarens gren af familien 
var selvstændige. Samtidig passer det 
Karen Noeberg godt at være sin egen 
chef og dermed “fri for dårlig ledelse”, 
som hun siger. Hun erkender dog, at 
der også er omkostninger og usikker-
hed ved at være selvstændig. Bl.a. når 
hun ikke har udsigt til at udskrive fak-
turaer i det næste lange stykke tid, og 
ikke har sørget for en buffer.

Men for Karen Noeberg handler 
livet som selvstændig om mere end 
penge. Først og fremmest er det pas-
sionen, som er drivkraften. Derudover 
arbejder hun med tre parametre, som 
hun bruger som styrepind, i forhold til 
hvilke opgaver hun siger ja til.

“Det skal være sjovt, jeg skal blive 
klogere, og jeg skal tjene penge. Når 
alle tre ting er der, er det fedt. Men 
der skal minimum være to. Nogle gan-
ge er jeg kommet til at lave noget, hvor 
der kun er én ting, og så er det ikke 
sjovt”, siger hun.   

“Jeg bygger altid et dukkehus af rummet eller bygningen, for ellers 
får jeg ikke en kropslig erkendelse af, hvordan rummet er”.

Karen Noeberg bruger som virksomhedsscenograf sin 
stærke rumlige sans og sine akademiske værktøjer, når hun 
står for den scenografiske indretning af virksomheder. 
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Som statsansat har man hidtil haft fri 
med løn på bl.a. juleaftens-, nytårsaf-
tens- og grundlovsdag. Men det er nu 
fortid, hvis man er ansat i Social- og 
Indenrigsministeriet eller de underlig-
gende styrelser og institutioner. Andre 
lokalt aftalte fridage med løn ved bryl-
lup og flytning er også ophævet. 

Men det er en forkert vej at gå, me-
ner Camilla Gregersen, formand for 
Dansk Magisterforening (DM). De of-
fentligt ansatte akademikere er ifølge 
hende i forvejen ramt af besparelser, 
fyringer og udflytning. 

“Det sender derfor et helt forkert 
signal at fratage medarbejdere goder, 
som kan være med til at gøre det værd 
for den enkelte at knokle og yde en 
ekstra skalle”, siger hun.

DM’s formand opfordrer til, at mi-
nisteriet genovervejer beslutningen, da 
“det er vigtigt, at det offentlige også 
fremadrettet kan tilbyde sig som at-
traktiv arbejdsplads for dygtige med-
arbejdere”. 

“Det kan måske lyde som en harm-
løs nedskæring, når man som arbejds-
giver ikke længere vil give medarbej-
derne en fridag juleaften eller til at 
fejre et bryllup. Men sagen er den, at 
akademikerne i det offentlige er dybt 
dedikerede medarbejdere, som løber 
hurtigere end nogensinde”, siger Ca-
milla Gregersen.

DM har anlagt en voldgiftssag
Det er dog langtfra kun Social- og 
 Indenrigsministeriet, som vil lade de 

ansatte selv betale for at holde fri jule- 
og nytårsaften. Samme billede tegner 
sig hos Skat, hvor man også har opsagt 
fridage med løn juleaftens-, nytårsaf-
tens- og grundlovsdag samt 1. maj.

Her har DM sammen med de øvrige 
akademiske fagforeninger anlagt en så-
kaldt voldgiftssag, da man ser det som 
en “væsentlig vilkårsændring” for den 
enkelte medarbejder, der ifølge DM 
bl.a. kræver opsigelsesvarsel.

DM forventer svar på sagen inden 
årets udgang og venter derfor på afgø-
relsen, inden man eventuelt går videre 
med en “formel indsigelse” mod So-
cial- og Indenrigsministeriets beslut-
ning om at afskaffe de tidligere fridage 
med løn. Det skriver DM i et brev til 
SFI – Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd – som er én af de berørte 
institutioner.   

Flere statsansatte skal  
holde fri for egen regning  
til jul og nytår
Ansatte under Social- og Indenrigsministeriet har ikke længere ret til tidligere 
betalte fridage som juleaftens- og nytårsaftensdag. Ifølge Dansk Magisterforening 
er det et skridt i den forkerte retning.

“Akademikerne i 
det offentlige er 
dybt dedikerede 

medarbejdere, som 
løber hurtigere end 

nogensinde”.
Camilla Gregersen, formand for  

Dansk Magisterforening
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P Æ D A G O G I K

Matematikvanskeligheder 
på de ældste klassetrin 
– Kortlægning og 
undervisning

Lena Lindenskov, Pia Beck 
Tonnesen og Peter Weng  
Dansk Psykologisk Forlag, 
2016, 248 sider, 449 kr.
Et redskab til matematiklæ-
rere i arbejdet med at støt-
te elever med matematik-
vanskeligheder på de ældste 
klassetrin. Materialets til-
gang bygger på forfatter-
nes begreb “regnehuller”, der 
bl.a. indebærer, at matema-
tikvanskeligheder kan imø-
degås med mange forskellige 
strategier, og at den bedste 
strategi ikke altid er at starte 
med “at fylde hullet op”. Sva-
ge præstationer i matema-
tik kan få alvorlige personli-
ge og sociale konsekvenser. 
Alle elever har derfor krav på 
at blive mødt med lærings- 
og undervisningsbetingelser, 
som forebygger og afhjælper 
matematikvanskeligheder.

S A M F U N D

Japan i bevægelse

Jørn Borup, Annette Skovsted 
Hansen og Anemone Platz (red.) 
Forlaget Univers, 2016,  
200 sider, 199 kr.
Japan er nu som altid i bevæ-
gelse. Konkret med det sid-
ste store jordskælv i 2011, der 

blev en national katastrofe 
med tsunami og efterfølgen-
de ulykke på et a-kraftværk. 
Bogen er en konkret beskri-
velse af begivenhederne om-
kring katastrofen den 11. 
marts 2011. Den giver analy-
ser af de efterfølgende konse-
kvenser for den japanske na-
tion. Bogen er således også 
en generel indføring i landet, 
som det tager sig ud lige nu. 
Med artiklerne inviterer for-
fatterne læseren til at forstå 
Japan som et land i bevægelse 
i samspillet mellem samfund, 
historie, kultur og geografi.

P S Y K O L O G I

Samtaleanalyse 
– i hverdagen og 
videnskaben

Helle Alrø, Poul Nørgård 
Dahl og Katrine Schumann 
Aalborg Universitetsforlag, 
2016, 274 sider, 250 kr.
Bogen sætter fokus på, hvor-
dan man kan forstå og ana-
lysere samtaler. Bogen te-
matiserer samtaleanalyse 
kombineret med feedback 

i professionelle sammen-
hænge. Der er særligt fo-
kus på systematik i analy-
searbejdet som et støttende 
stillads til at kunne skabe 
både videnskabelig erken-
delse og anvendelig læring i 
praksis. Bogen er bygget op 
om DiaLoop-modellen som 
samtaleanalysens metode, 
og den bevæger sig formid-
lingsmæssigt mellem ana-
lytiske, teoretiske, viden-
skabsteoretiske og praktiske 
diskussioner. Bogen har tilli-
ge en lang række illustrative 
figurer, eksempler og fortæl-
linger om samtaleanalyse.

H I S T O R I E

Møbel – musik – mekanik 
– C.F Lehmann og 
det store musikskab 
på Rosenborg Slot

Peter Kristiansen (red.) 
Kongernes Samling, 2016, 
108 sider, 125 kr.
I 1757 opsattes C.F. Leh-
manns gigantiske, helt eks-
traordinære musikskab i Fre-
derik den 5.s gyldne spisesal 
på Christiansborg Slot, den-
gang Nordeuropas største 
rokokoslot. Skabet fungere-
de kun i ganske få år, så kom 
det på Kunstkammeret og 
gik i glemmebogen. Det gik 
derfor ikke til, da Christians-
borg brændte i 1794. I 1876 
kom skabet til Rosenborg 
Slot. Denne bog fortæller i 

fire artikler om C.F. Leh-
mann og skabets historie, ud-
forskning af skabets musik og 
om skabets restaurering.

K O M M U N I K A T I O N

   Skriv         med glæde
CHARLOTTE WEGENER

En guide  
til akademisk  

skrivning

Denne bog handler om glæden ved at skrive.  
Den er et alternativ til forestillingen om, at det 
nødvendigvis er et surt slid at skrive; at skrivning 
forudsætter lange, uforstyrrede tidsrum; og at 
skrivning er det, man gør ’til sidst’ for at præsen-
tere, præstere og publicere.

Skriv med glæde præsenterer indsigter fra skrive-
forskningen, fortællinger om at skrive og giver  
en lang række ideer til at skabe vaner og finde  
inspiration, så skrivning bliver en måde at tænke, 
lære og være i verden på. Den handler om at blive 
og være et skrivende menneske.

Bogen henvender sig til studerende, til undervisere 
og konsulenter, der skal publicere fra forsknings- 
og udviklingsprojekter, og til forskere, som mangler 
energi i deres egen eller deres studerendes skriv-
ning. Den er til dem, der gerne vil have mere lyst-
betonede og fleksible skriveprocesser og til dem, 
der skal hjælpe andre med at få det. 

   SKRIV M
ED

 G
LÆ

D
E

C
H

ARLO
TTE W
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EN

ER

samfundslitteratur.dk

Skriv med glæde  
– En guide til 
akademisk skrivning 

Charlotte Wegener 
Samfundslitteratur, 2016,  
150 sider, 180 kr.
Denne bog handler om glæ-
den ved at skrive og om at 
blive og være et skrivende 
menneske. Den er et alter-
nativ til forestillingen om, at 
det nødvendigvis er et surt 
slid at skrive, at skrivning 
forudsætter lange, uforstyr-
rede tidsrum, og at skrivning 
er det, man gør til sidst for at 
præsentere, præstere og pub-
licere. Forfatteren præsente-
rer indsigter fra skriveforsk-
ningen, fortællinger om at 
skrive og giver en lang ræk-
ke ideer til at skabe vaner og 
finde inspiration, så skriv-
ning bliver en måde at tæn-
ke, lære og være i verden på. 

L I T T E R A T U R

J.P. Jacobsen og kunsten

Gry Hedin og Anders Ehlers Dam (red.) 
Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med Faaborg Museum, 2016, 
184 sider, 299,95 kr.
J.P. Jacobsen var en malende forfatter. Han malede med ord og 
blev af Georg Brandes udråbt til “vor Nutids-Prosas store Ko-
lorist”. Med romanerne “Fru Marie Grubbe” (1876) og “Niels 
 Lyhne” (1880) og en række digte og noveller skabte Jacobsen ho-
vedværker i dansk og europæisk litteratur, som inspirerede danske 
og tyske kunstnere i samtiden og i de efterfølgende årtier. I bogen 
undersøger kunst- og litteraturforskere, hvordan litteratur og bil-
ledkunst mødes i Jacobsens tekster, og hvordan hans tekster om-
vendt får indflydelse på kunsten.

“Den rolle, 
Jacobsen 
spillede i 

samtiden, 
kommer 

måske 
klarest til 

udtryk i 
parodier og 

karikaturer”.

Flere bøger på side 43Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK
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Postdoc-stipendier 
Kunstvidenskabelig forskning – Ny Carlsbergfondet 
 
Ny Carlsbergfondet iværksætter hermed tredje og sidste runde af det postdoc-program, 
som fondet påbegyndte i 2014. Med bevillinger til i alt 13 tre-årige stillinger i de første to 
runder ser fondet frem til at føje op til fem stillinger til programmet i denne afsluttende 
runde. 
 
Ny Carlsbergfondet financierer hver stilling med et fast beløb på 0,5 mio. kr. pr. år, i alt 
1,5 mio. kr. pr. stilling. Eventuel restfinansiering og følgeomkostninger dækkes af de 
universiteter og museer, der indgår i det enkelte projekt, også under hensyn til fordelin-
gen af arbejdsopgaver. Der er mulighed for at søge om dækning af merudgifter i forbin-
delse med barsel.  
 
Proceduren for postdoc-programmet er den, at et kunstmuseum/udstillingssted (evt. 
flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer) ansøger fondet om at få 
tildelt et postdoc-projekt. Ansøgningen skal rumme en generel beskrivelse af projektets 
faglige område, dets relevans for museet, samt henvise til en foreløbig aftale med et uni-
versitet om ansættelse og i øvrigt anvise restfinansiering. 
 
Museumsrelevante faglige områder er kunstvidenskabelige problemstillinger i bredeste 
forstand, for så vidt som de har betydning for det eller de ansøgende museers virke. Det 
kan være mere traditionel kunsthistorisk/-teoretisk forskning i forbindelse med samlin-
ger mv., men også omfatte andre problemstillinger i forbindelse med museets virke i 
samfundet i øvrigt: strategi, kuratering, markedsføring, kommunikation/formidling etc. 
 
Ansøgningsfristen til Ny Carlsbergfondet er d. 14. december 2016. 
 
Fondets bestyrelse udvælger projekter til bevilling medio januar 2017, og postdoc-
projekterne opslås herefter åbent af det pågældende universitet inden for det angivne 
faglige område. Ansættelsessted er således universitetet, mens arbejdsopgaverne i øv-
rigt fordeles mellem museum og universitet efter nærmere aftale mellem de involverede 
institutioner. 
 
Yderligere oplysninger om ordningen kan oplyses ved henvendelse til Anne Sønder-
gaard, ans@ncf.dk. 
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Regeringens SU-forslag vil give staten 
en besparelse på hele 3,3 mia. kr. om 
året, lyder Finansministeriets bereg-
ninger. Men tallet er baseret på løse 
tommelfingerregler udvalgt til formå-

let og har ikke grund i tilstrækkelig 
empirisk viden, siger to økonomer.

“De her udregninger hviler på nogle 
løse forudsætninger og antagelser, som 
man reelt har meget begrænset viden 

om. Det er tommelfingerregler, som 
ikke er særligt pålidelige, og det ved 
alle parter godt”, siger professor i øko-
nomi og tidligere økonomisk vismand 
Christen Sørensen.

 EKSPERTER: 

Løse antagelser bag 
 regeringens SU-regnestykke
Regeringens SU-forslag skal give staten en besparelse på 3,3 mia. kroner 
om året. Men beregningerne hviler på et særdeles spinkelt grundlag, siger 
nationaløkonomer. Halvdelen af besparelsen er udregnet på baggrund af løse 
forudsætninger og antagelser fra Finansministeriet.
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Bo Sandemann Rasmussen, der er 
professor i økonomi på Aarhus Univer-
sitet, er enig:

“Jeg tvivler på, at Finansministeriet 
har nogle modeller til at udregne det 
her. Så det er – så vidt jeg kan se – ba-
seret på antagelser, som man ikke har 
megen empirisk belæg for”.

Et nærmere kig på udregningen vi-
ser, at et “øget arbejdsudbud” skal give 
staten indtægter på 1,6 mia. kr. om 
året. Med andre ord forventer regerin-
gen, at forslaget vil få flere studerende 
og nyuddannede til at arbejde i læn-
gere tid. Det skal øge beskæftigelsen 
med knap 8.000 personer.

Beregningen er på sædvanlig vis fore-
taget i Finansministeriet, der i første 
omgang har benyttet Lovmodellen. Det 
er en regnemodel, der måler “de umid-
delbare virkninger af lovændringer”. 
Men “beregningerne afspejler som ud-
gangspunkt ikke eventuelle adfærds-
virkninger som følge af ændringer i lov-
givningen”, skriver Finansministeriet. 

Derfor har man tilføjet følgende tre 
antagelser om, hvordan forslaget vil 
påvirke de studerendes og nyuddanne-
des adfærd: 
• Forslaget om at begrænse SU’en til 

normeret tid vil få studerende på vi-
deregående uddannelser til at blive 
hurtigere færdige. For eksempel vil 
kandidatstuderende blive færdige 3,5 
måned hurtigere. 

• Studerende vil arbejde mere under 
studierne. Cirka tre timer mere om 
måneden for studerende på videregå-
ende uddannelser. Det ekstra arbejde 
vil forlænge den gennemsnitlige stu-
dietid med cirka én uge.

• Skattelettelser i form af beskæftigel-
sesfradrag og forhøjet fribeløb vil få 
flere til at arbejde mere.

Derudover ligger der en række impli-
citte antagelser, som imidlertid ikke 
fremgår af hverken regeringens udspil 
eller et bagvedliggende notat, som re-
geringen har delt med Folketinget.

For eksempel vurderer man, at for-
slaget ikke vil få færre til at tage en 
uddannelse. Som udgangspunkt vil al-
mindelig økonomisk logik ellers være, 
at jo mindre en aktivitet bliver støt-
tet, jo mindre bliver incitamentet til at 
gøre brug af den. Men det undrer ikke 
Christen Sørensen, at man kun har 
medtaget antagelser, der medfører for-
dele for samfundsøkonomien:

“Det er ikke overraskende, at man 
forudsætter, at forslaget slet ikke påvir-
ker antallet af studerende. Man vælger 
de faktorer, der giver det bedste resul-
tat. Hvis man gerne vil have regerin-
gens forslag igennem, er det jo nok 
bedst at glemme de negative effekter”, 
siger Christen Sørensen.

Det er sket før, pointerer han. Rege-
ringen vurderede før dagpengereformen 
i 2010, at 2.000-4.000 personer ville mi-
ste dagpengeretten efter reformen. Men 
i 2013 havde 33.500 personer mistet de-
res dagpengeret, og Beskæftigelsesmi-
nisteriet og Finansministeriet fortalte 
senere til DR, at de ikke kunne doku-
mentere den oprindelige beregning.

Kritik af regeringens antagelser
Denne gang er udregningens antagel-
se baseret på “nogle studier”, forklarer 
Finansministeriet. Det er ikke offent-
ligt kendt, hvilke studier det drejer sig 
om, og Finansministeriet afviste at op-
lyse det til Magisterbladet, med hen-
visning til at man arbejder på en rede-
gørelse om dette til Folketinget.

Uddannelsesordfører for SF Jacob 
Mark undrer sig over udregningerne. 

Derfor bad han i september finansmini-
ster Claus Hjort Frederiksen om “doku-
mentation for antagelsen om, at forrin-
gelser af SU-systemet, især bortfaldet 
af det ekstra SU-år, vil betyde, at flere 
studerende bliver færdige til tiden”. 

Finansministerens svar lød, at der i en 
dansk kontekst er “begrænset forskning, 
der har set på effekterne”, og at man 
derfor baserer antagelsen på tre uden-
landske studier. Det er imidlertid “ren 
regnearkspolitik”, mener Jacob Mark:

“Det er talmagi, hvor de bruger lige 
nøjagtig de rapporter, som de selv sy-
nes er rigtige. Der findes også rap-
porter, som viser præcis det modsatte, 
men når vi hiver dem frem, så kan de 
selvfølgelig slet ikke bruges”.

Også økonom Bo Sandemann Ras-
mussen tvivler på validiteten af Fi-
nansministeriets antagelser.

“Så vidt jeg kan vurdere, er det ikke 
baseret på egentlig empirisk viden om, 
hvordan folk reagerer. Det er basalt set 
bare antagelser, man af den ene eller 
anden grund har besluttet sig for i Fi-
nansministeriet”, siger han.
Er beregningen realistisk?
“Det er svært at sige. Vi har ikke noget 
godt vurderingsgrundlag til at afgøre, 
hvor store effekter man kan forvente af 
disse forslag. Men det er da bemærkel-
sesværdigt, at et SU-forslag forventes 
at give næsten lige så meget øget be-
skæftigelse som hele jobreformen”.

Magisterbladet ville gerne have 
spurgt uddannelsesminister Ulla Tør-
næs om, hvorfor antagelserne bag 
beregningerne ikke er blevet gjort 
offentligt tilgængelige, og hvad usik-
kerheden af beregningen betyder for 
regeringens politik. Hendes pressechef 
henviste i stedet til finansministerens 
svar på Jacob Marks spørgsmål.   

Elementer 
i SU-forslaget

Samlet provenu i 2025 Direkte effekt
Forventet effekt på grund 
af øget arbejdsudbud

1. Lige dele stipendium og lån 3,0 2,0 1,0

2. Begrænsning af SU til normeret studietid 0,8 0,3 0,5

3. Nuværende regulering af SU videreføres 0,4 0,4 -

SU-FORSLAGETS HOVEDEFFEKTER PÅ STATENS BUDGET (MIA. KR. I 2017-PRISER)
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Regeringens plan om at skære i SU’en 
og omlægge en større del til lån risike-
rer at få færre børn af kortuddannede 
til at tage en uddannelse.

Det er en af de centrale pointer, som 
et forskerpanel er nået frem til. Dansk 
Magisterforening har taget initiativ til 
panelet, som har været udpeget og ser-
viceret af DAMVAD Analytics.

Formålet med at nedsætte panelet 
var at få debatten om SU’ens frem-
tid til at foregå på “et oplyst og fagligt 
grundlag”, som Camilla Gregersen, 
formand for Dansk Magisterforening, 
sagde, da panelet blev nedsat.

Jacob Nielsen Arendt, der er profes-
sor og programleder for Arbejdsmar-
ked og uddannelse 
ved Det Nationale 
Institut for Kom-
muners og Regio-
ners Analyse og 
Forskning (KORA), 
ser to centrale poin-
ter i det arbejde, 
han og panelet har 
udført. 

“Forskningen pe-
ger på, at SU gør 
en forskel for, hvor 
mange der bliver 
optaget på og dropper ud fra en ud-
dannelse, og at påvirkningen ser noget 
stærkere ud for unge fra uddannelses-
fremmede hjem”, siger han.

Jakob Rathlev, områdechef for Dan-
marks Evalueringsinstitut og bestyrel-
sesmedlem i Selskab for Surveyforsk-
ning, påpeger ligesom Jacob Nielsen 

Arendt, at man er nødt til at tage nogle 
forbehold i forbindelse med resulta-
terne. 

Dels stammer en del af forsknin-
gen på området fra udlandet – og kan 
derfor være svær at overføre til danske 
forhold – dels undersøger en stor del af 
den danske forskning også effekterne 
af SU-reformen i 1988, hvor omstæn-
dighederne i samfundet helt naturligt 
var anderledes.

Kortuddannedes børn 
påvirkes af risiko
Til gengæld er de enige om, at den 
fremlagte rapport giver det bedst tæn-
kelige ståsted for debatten om SU’ens 

fremtid.
“Det her handler 

grundlæggende om, 
at der er en risiko 
forbundet med at 
uddanne sig. Og SU 
kan nedbringe den 
risiko. Så kan man 
så diskutere, hvor 
risikofyldt det skal 
være at tage en ud-
dannelse, men som 
udgangspunkt er det 
en stærk investering 

at uddanne sig”, siger Jakob Rathlev.
“Børn af kortuddannede er mere til-

bøjelige til at blive påvirket af en øget 
risiko”.

Regeringen har i forbindelse med 
lanceringen af sin 2025-plan foreslået, 
at en større del af SU’en til de stude-
rende skal udgøres af lån.

Jakob Rathlev forklarer, at der kan 
være en række positive effekter for-
bundet med den risiko, som det udgør 
for den enkelte studerende, hvis en 
større del af SU skal omlægges til lån. 

Blandt andet viser norske undersø-
gelser, at de studerende kommer hur-
tigere igennem deres studier, fordi de 
har et særskilt incitament til at opar-
bejde så lidt gæld som muligt. Samti-
dig kan det også få de studerende til 
at arbejde mere ved siden af studier-
ne, hvilket også kan være positivt, hvis 
det er studierelevant og ikke bliver for 
meget.

“Men der er også nogle ting, der kan 
pege i den anden retning. Når man 
kigger i litteraturen, så er der nogle, 
der er mere tilbøjelige til at være på-
virket af en øget risiko. Især børn af 
kortuddannede vil måske hæfte sig ved 
det og være mindre tilbøjelige til at 
tage en uddannelse”, forklarer han.

Han forklarer, at det primært må 
anses for at være en psykologisk effekt. 
Altså at børn af kortuddannede bli-
ver mere påvirket af udsigten til større 
gældsætning end andre, men at det jo 
ikke grundlæggende ændrer ved, at det 
for de fleste er en god investering at 
tage en videregående uddannelse.

“De fleste er enige om, at nogle af 
de her incitamenter kan være gode, 
men der er nok ikke nogen, der er in-
teresseret i, at det skal have en social 
slagside. Derfor må det være op til po-
litikerne at skabe den rette blanding af 
risikofaktorer og incitamenter”, siger 
han.   

FORSKERPANEL: 

SU vigtig for børn af  
kortuddannede
En omlæggelse af SU til lån vil specielt påvirke børn af kortuddannede. Det siger 
et forskerpanel, som Dansk Magisterforening har taget initiativ til at nedsætte. 

“Forskningen 
peger på, at SU gør 
en forskel for, hvor 
mange der bliver 
optaget på og 
dropper ud fra en 
uddannelse”.
Jacob Nielsen Arendt, professor
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P Æ D A G O G I K

Dansk pædagogisk 
udviklingsbeskrivelse 
0-6 år

Jørgen Lyhne og Anna Marie 
Langhoff Nielsen 
Dansk Psykologisk Forlag, 
2016, 156 sider, 399 kr.
Et enkelt og præcist redskab 
til at belyse barnets kom-
petencer og udviklingspo-
tentialer – som de udspiller 
sig i et relationelt og pæda-
gogisk miljø. 3. udgave er 
baseret på ni udviklings-
områder, som giver et sam-
let billede af de væsentlig-
ste sider af børns udvikling. 
Udviklingsbeskrivelsen vil 
kunne medvirke til at skabe 
en konstruktiv dialog blandt 
pædagogerne om den pæda-
gogiske planlægning og til 
at understøtte samarbejdet 
med forældrene. 

S A M F U N D

Menneskenære 
grundbegreber 
– i social- og 
sundhedsprofessionerne 

Gitte Duus og Jan Brødslev 
Olsen (red.) 
Samfundslitteratur, 2016,  
200 sider, 268 kr.
Det danske social- og sund-
hedsvæsen har længe været 
tynget af standardiseringer, 
procedurer, regler, målin-
ger og kontrol. Helt modsat 

hensigten har dette i mange 
tilfælde betydet ringere ud-
bytte for borgeren. Og for 
de professionelle, som skal 
løfte opgaverne, har dette 
bibragt manglende arbejds-
glæde, frustrationer, stress 
og psykisk nedslidning. Ud-
viklingen har været kritise-
ret længe, og meget tyder 
på, at tiden er ved at rinde 
ud for denne måde at ind-
rette velfærdssamfundet på. 
Denne bog istemmer kri-
tikken, men går også skrid-
tet videre og afsøger et nyt 
grundlag for mødet imellem 
den professionelle og bor-
geren. 

S P R O G

Korrekt stavning 
– den lille hjælper 

Ida Elisabeth Mørch 
Dafolo, 2016, 48 sider, 75 kr.
Dette er en opslagsbog, du 
kan bruge som hjælp un-
der dit skriftlige arbejde. I 
bogen kan du finde viden 
om alle de vigtige retskriv-

ningsproblemer. Du kan for 
eksempel læse om, hvornår 
ord skrives i et ord, hvornår 
der skal r på et ord, og hvor-
når du skal skrive henholds-
vis lægge og ligge. På siden 
www.dafolo.dk/korrektstav-
ning kan du finde quizzer, 
hvor du kan teste, om du 
kan huske det, du har lært.

G U I D E B Ø G E R

111 steder i København 
som du skal se

Jan Gralle og Vibe Skytte 
Frydenlund, 2016, 238 sider, 
199 kr.
Forfatterne giver deres per-
sonlige bud på 111 steder i 
København, som skal ople-
ves. Og det er hverken Run-
detårn, Tivoli eller Den 
Lille Havfrue, der står på li-
sten. Rejseguiden viser der-
imod vej til spændende, fa-
scinerende og anderledes 
steder i byen, der charmerer 
med sin blanding af historie, 
arkitektur og moderne by-

liv. Hvert sted har sin egen 
fortælling og stemning, der 
i tekst og fotografier kom-
mer til live i bogen. Det er 
København for den nysger-
rige, der vil gå uden for de 
vante stier.

K U N S T

Erland Knudssøn Madsen

Iben From (red.) 
KunstCentret Silkeborg Bad, 
2016, 240 sider, 175 kr.
Bogen fastholder og formid-
ler store dele af et mere end 
50-årigt virke for en sær-
deles produktiv og særegen 
kunstner. Der er især lagt 
vægt på at behandle de tal-
rige skulpturer, relieffer og 
udsmykninger, som Erland 
Knudssøn Madsen har skabt 
gennem disse mange år. 
Dertil giver bogen et ind-
tryk af hans parallelle akti-
viteter med bogværker, dig-
tekunst og andre skriftlige 
refleksioner og bidrag til 
kunstdebatten.

B I O L O G I

Den uendelige have

Rasmus Ejrnæs 
Aarhus Universitetsforlag, 2016, 102 sider, 149,95 kr.
I “Den uendelige have” klæder Rasmus Ejrnæs, biolog og for-
sker fra Aarhus Universitet, os på til at fremme naturen lige uden 
for døren. Med haven som træningslejr forklarer han de økologi-
ske principper for biodiversitet og kommer med gode råd og tips 
til, hvad vi helt konkret kan gøre for at hjælpe os selv og naturen 
på vej i vores egen have. Så skal det nok komme til at myldre med 
snøftende pindsvin og glade haveejere. Bogen er illustreret med 
140 farvefotos af naturfotografen Bert Wiklund.

“Vækst og 
mangfoldig
hed har fak

tisk svært 
ved at fun

gere godt 
sammen”.

Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK
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BLIV 
VIRKSOMHEDENS 
SOCIAL MEDIA
RÅDGIVER 

DMJX.DK/SOMESTRATEGI

Undervisere: Katrine Emme Thielke 
og Jesper Kramer Borggaard

27/02
Får I nok ud af aktiviteten på sociale medier? Bliv virk-
somhedens ekspert i sociale medier og lær, hvordan du 
gør dem til en aktiv del af jeres strategi. På dette kursus 
lærer du, hvordan sociale medier kan skabe reel værdi 
for din virksomhed.

København, start

dmjx.dk/workflow dmjx.dk/profprofil dmjx.dk/samspil

Undervisere: Kristian Strøbech 
og Rasmus Johnsen

Underviser: 
Kristian Strøbech

Undervisere: Christian Schwartz 
Lausten, Paul Bradshaw, Peter From 
Jacobsen og Astrid Haug

Start 13/3 Start 14/11 Start 1/12København/Aarhus København/Aarhus København/Aarhus

KONCEPTER OG WORK-
FLOW I SOCIALE MEDIER

PROFESSIONEL PROFIL 
I SOCIALE MEDIER

I SAMSPIL 
MED BRUGERNE

Lær at skabe stærke sammenhænge 
mellem sociale medier og jeres andre 
etablerede mediekanaler.

På dette kursus lærer du at få mere ud af 
sociale medier ved at skabe en tydelig 
og professionel profil, der skaber værdi - 
personligt og på jobbet. 

Lær at forstå og navigere i den nye iden-
titetsøkonomi, hvor sociale medier indgår 
på lige fod med traditionelle mediehuse.

Eller tag et af vores andre diplomkurser i sociale medier

Sociale medier i strategi 
og kommunikation
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Sidste år brugte det offentlige 23 mia. 
skattekroner på kultur. Det svarer til 
ca. halvdelen af kommunernes udgifter 
på skoleområdet eller hele forsvarets 
budget. Alligevel er diskussionen om, 
hvorfor og ikke mindst hvad vi skal 
bruge de mange kulturkroner til, nær-
mest politisk død.

Ja, faktisk befinder den danske kul-
turpolitik sig i en tidslomme, mens 
verden – og befolkningens kulturinte-
resser – forandrer sig, lyder det fra en 
række eksperter, Magisterbladet har 
talt med. De peger alle på et stort be-
hov for kulturpolitiske valg og priori-
teringer. 

“På mange måder er kulturpolitik-
ken frosset til, for så vidt at der kun 
sker marginale forskydninger i forde-
lingen mellem de forskellige kultur-
områder. Der er lagt en støbeform ned 
engang i 1960’erne, og det er stort set 
den samme prioritering i dag”, siger 
eksempelvis Dorte Skot-Hansen, lektor 
og leder af Center for Kulturpolitiske 
Studier ved KU.

Et eksempel på den stillestående 
kulturpolitik er udviklingen på hen-
holdsvis teater- og museumsområdet. 
For 25 år siden modtog teatrene og 
museerne en næsten nøjagtig lige stor 
andel af det samlede kulturbudget. Det 

samme er tilfældet i dag. Men da mu-
seerne siden 1991 har haft en enorm 
publikumsvækst, mens gæsterne lang-
somt og sikkert siver væk fra teatrene, 
bliver støtten mere og mere skæv, når 
det drejer sig om støtten per gæst.

Hvor museerne er gået fra at 
modtage 89 kr. per besøgende 
i 1991 til 124 kr. i 2015, er 

Kulturpolitikken 

På 25 år er de offentlige udgifter til teatergæster vokset fra 252 til 778 kr. per 
tilskuer. Museerne har i samme periode måttet nøjes med 35 kr. mere per gæst. 
Den danske kulturstøtte følger ikke befolkningens ændrede kulturvaner, viser en 
sammenligning af de to områder. 

BESØGENDE PÅ STATSSTØTTEDE MUSEER OG TEATRE
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 teaterstøtten i samme periode vokset 
fra 252 kr. til 778 kr. per gæst. 

Ingen snak om omfordeling
Burde museumsområdet så ikke få 
mere støtte på bekostning teaterområ-
det? Er det fx rimeligt, at Aarhus Tea-
ter får 72 mio. kr. i driftstilskud af sta-
ten, når Aalborg Kunstmuseum med 
stort set samme antal gæster kun mod-
tager 2,5 mio. kr.? 

Til Aarhus Teaters forsvar kan det 
indvendes, at forestillinger er dyre, 
især hvad angår personaleudgifter. I 
sæsonen 2014/2015 var der røde tal i 
13 ud af 15 opsætninger. Selv musi-
calen “My Fair Lady” med Annette 
Heick i hovedrollen som blomster-
pigen Eliza gav underskud. 

Omvendt er en stor del af museernes 
aktiviteter ikke publikumsrettede, hvor-
for det i sig selv ikke giver mening at 
opgøre det samlede tilskud per gæst. 

Men alligevel: Hvad nu hvis man 
droppede blot én forestilling om året 

på landets teatre 
og lod de sparede 

midler gå til at udvikle museumsom-
rådet eller give driftsstøtte til nye mu-
seer som fx Forstadsmuseet og et nyt 
koldkrigsmuseum i Nordjylland?

Svaret er nej. Selv i Dansk Folke-
parti, hvor flertallet af vælgere er ud-
dannet på en erhvervsskole og derfor, 
ifølge en Megafon-undersøgelse gen-
nemført for TV 2 og Politiken i 2011, 
stort set ikke går i teatret, møder den 
slags ikke umiddelbar opbakning.

Danskerne vil hellere på museum end på 
teater. Burde man så ikke omprioritere 
noget af støtten?
“Det synes jeg er for tidligt at kon-

kludere. Vi skal have teatre, fordi de 
fastholder skuespil på dansk og op-

sætter forestillinger, der er henvendt 
til danskere. Men vi kan godt kigge 
på, hvilke teatre der får hvad og hvor-
for”, siger DF’s kulturordfører Alex 
 Ahrendtsen. 

I den anden ende af det politiske 
spektrum bider heller ikke Enheds-
listens kulturordfører Søren Sønder-
gaard på.

“Efter min mening er der brug for 
en prioritering, som betyder, at nogle 
teatre og museer skal have mere, mens 
andre museer og teatre skal have min-
dre”, lyder hans svar.

At politikere behandler spørgsmå-
let med stor forsigtighed, er forstå-
eligt nok. Fx vagte det et ramaskrig, 
da DR’s underholdningsorkester blev 
nedlagt. 

Det samme skete, da Uffe Elbæk 
som kulturminister luftede planer om 
at opprioritere støtten til den rytmiske 
musik på bekostning af den klassiske.

“Han fik straks på tæven, og hans 
store tanker blev banket på plads i lø-
bet af en formiddag. Og så hørte vi 
ikke mere til hans visioner på områ-
det”, siger kulturøkonom og professor 
emeritus ved Københavns Universitet 
Christian Hjorth-Andersen.

Ifølge Christian Hjorth-Andersen er 
den folkelige modstand forbundet med 
selve områdets natur. 

“Det ligger jo lidt i kortene, at “kul-
tur er noget, man beskytter”, herunder 

“Man vil med 
djævlens vold og 
magt beskytte 
opførelsen af 
symfoniske værker, 
mens man kun 
har givet meget, 
meget lidt støtte til 
alternativ ny musik”.
Kulturøkonom og professor emeritus 
 Christian Hjorth-Andersen
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gammel kultur. Derfor er kulturpolitik 
i ekstremt grad koncentreret om gamle 
kulturformer. Man vil med djævlens 
vold og magt beskytte opførelsen af 
symfoniske værker, mens man kun har 
givet meget, meget lidt støtte til al-
ternativ ny musik. Men man kunne jo 
sagtens flytte støtten fra klassiske kon-
certer til rockmusik eller nedprioritere 
opera til fordel for børneteater”.

Bertels problemer
Da kulturminister Bertel Haarder (V) 
efter et år på posten i august præsen-
terede et kulturudspil, var det under 
overskriften “Mere og bedre kultur 
for færre penge”. Men ud over at an-
tyde mulige fordele ved samarbejde og 
endda sammenlægninger af nogle kul-
turinstitutioner, herunder symfonior-
kestre, kom ministeren ikke på banen 
med nye ideer, mener Dorte Skot-
Hansen.

“Kulturpolitikken bliver mere og 
mere usynlig. Frem for at diskute-
re, hvorvidt vi skal sammenlægge to 
landsdelsorkestre, er der behov for at 
løfte diskussionen op til et andet ni-
veau. Måske kunne man komme vide-
re, hvis man iværksatte en stor kultur-
politisk redegørelse”. 

Teaterprofessor Jørg Langsted, der 
i årevis har beskæftiget sig med kul-
turpolitik, mener heller ikke, at Bertel 
Haarder anviser nye veje i sit udspil. Af 
forståelige grunde.

“Bertel Haarders problem er, at re-
geringen med sidste finanslov kørte en 
grønthøster hen over hele området. Det 

var han selvfølgelig ikke glad for, men 
i det nye finanslovsudspil kører man så 
grønthøsteren nogle kilometer videre”.

Med andre ord har regeringen gjort 
det stik modsatte af at prioritere. Og 
med et muligt valg på trapperne har 
Bertel Haarder måske heller ikke nogen 
politik interesse i at lægge op til store 
forandringer, mener Jørn Langsted.

“Han er så kommet med nogle for-
skellige bud og har skudt lidt i øst og 
vest, men det har 
ikke udmøntet sig 
endnu. Hvis man 
skal lave mere omfat-
tende prioriteringer, 
så tager det tid, og 
det er ikke sikkert, at 
den nuværende rege-
ring fortsætter i det 
uendelige”.

Ligesom Dorte Skot-Hansen mener 
Jørn Langsted, at fremtidige priorite-
ringer skal funderes på et solidt fagligt 
grundlag. 

Manglende viden  
“Der må være nogle mere principiel-
le overvejelser om, hvad vi overhovedet 
skal med teater og museer, og hvor-
for de skal have offentlig støtte. De må 
starte der, hvis man skal lave en for-
nuftig kulturpolitik”.

Ligesom blandt andet Organisatio-
nen Danske Museer efterlyser Jørn 
Langsted et kulturens analyseinsti-
tut.

“Et analyseinstitut vil dels kunne 
forsyne os med den nødvendige sta-

tistik og baggrundsviden, dels kun-
ne udvikle nogle redskaber, så vi kan 
snakke om kvalitet på en mere nuan-
ceret måde. Frem for at vi bare står 
og råber kvalitet, og ingen rigtig ved, 
hvad det er”.

Ingen af de politikere og eksperter, 
Magisterbladet har talt med, mener, at 
museernes succes og teatrenes publi-
kumsnedgang i sig selv er et argument 
for at omfordele støtten. Det samme 

siger reklamemand, 
debattør og besty-
relsesmedlem ved 
blandt andet Fre-
deriksbergmuseer-
ne, Christian Have. 
Men også han ef-
terlyser et ordent-
ligt grundlag for en 

nødvendig prioriteringsdiskussion. 
“Det er altid vigtigt at se på, hvad 

der er af adfærdsændringer i kultur-
forbruget, og det ændrer sig kolossalt 
meget over 25 år. Men der er også 
gråzoner i statistikker, og det nuvæ-
rende datagrundlag er ikke nødven-
digvis helt validt. Det er der i den 
grad behov for, for der er så mange 
mulige præmisser og fortolkninger”. 

Datagrundlaget skal dog nok kom-
me, mener han.

“Når vi ser på velfærdsstatens udvik-
ling, så må man sige, at også kulturen 
er en del af en samfundsmæssig kon-
tekst, hvor alt andet skal dokumente-
res, vejes og måles. Det er også en ud-
vikling, jeg tror, kulturen må affinde 
sig med”.   

“Kulturpolitikken 
bliver mere og 
mere usynlig”.
Dorte Skott-Hansen,  
lektor Københavns Universitet

Dansk kulturpolitik favoriserer det bestående. Kulturminister Bertel Haarder skrev for nylig i en kronik i Berlingske: “Det er svært at 

ændre på noget som helst”. 

DEN LÅSTE KULTURSTØTTE. TO EKSEMPLER

To km fra Vemb i Vestjylland ligger eksempelvis her-

regården Nr. Vosborg. Et kulturelt samlingssted med 

hotel, restaurant og kursusfaciliteter, der i efteråret 

blandt andet byder på en intimkoncert med Alberte. 

Kulturstedet har tre ansatte og modtog i 2017 3,5 

mio. kr. i driftstilskud fra staten. Tilskuddet er per-

manent ifølge lov nr. 1517 af 27. december 2009. 

I den anden ende af landet, i Hvidovre, ligger For-

stadsmuseet, der med blandt andet seks ansatte 

historikere især beskæftiger sig med moderne 

byplanlægning, modtager nul kroner i driftsstøtte af 

staten, selvom et enigt bedømmelsesudvalg under 

Kulturstyrelsen har indstillet museet til statsaner-

kendelse. Begrundelse? Der er ingen penge.

VS.
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Den faciliterende projektleder
Projekter lever af god styring og gode processer med 
de mennesker, der indgår. Det kan du lære på fire 
kursusdage, hvor du både arbejder med at håndtere 
projektstyringsværktøjer og at facilitere arbejds- 
processer.
Start 3. november 2016 i København
Pris (ekskl. moms) 
Medlemmer 15.100 kroner
Andre 17.100 kroner
Prisen er inklusive bogen ”Power i projekter og 
portefølje.”

Skriv gode webtekster
Lær at skrive bedre, mere målrettede og forståelige 
webtekster og få redskaber til at strukturere og 
udarbejde webindhold, der bakker op om din 
virksomheds målsætning og opfylder dine brugeres 
behov. Todageskursus.
Start 7. november 2016 i København
Pris (ekskl. moms) 
Medlemmer 8.650 kroner
Andre 10.250 kroner
Prisen er inklusive bogen ”Kort, klart og klikbart – 
webtekster, der virker.”

Statistik for ikke-statistikere
Få en indføring i praktisk og beskrivende statistik, og 
lær at bruge de mest anvendte statistiske arbejdsred-
skaber. Kurset varer to dage og veksler mellem oplæg 
og praktiske øvelser.
Start 10. november 2016 i København
Pris (ekskl. moms) 
Medlemmer 8.550 kroner
Andre 10.150 kroner
Prisen er inklusive bogen ”Statistik for ikke-statistikere.”

TAG PÅ KURSUS I EFTERÅRET

Find flere kurser på dmefteruddannelse.dk eller ring på telefon 91 34 66 24

Bliv en bedre underviser
Få solid indsigt i voksenpædagogikkens teoretiske 
og metodiske fundament på tre dage. Få en række 
værktøjer, som giver dig mulighed for at forberede, 
opbygge og gennemføre undervisning, der ligger 
langt over gennemsnittet.
Start 21. november 2016 i København
Pris (ekskl. moms) 
Medlemmer 11.900 kroner
Andre 13.900 kroner

Statistik med Excel
Få et koncentreret overblik over grundlæggende 
statistiske begreber og lær at vurdere og præsentere 
en statistisk undersøgelse samt at analysere statis-
tiske data. Kurset varer to dage.
Start 21. november 2016 i København
Pris (ekskl. moms) 
Medlemmer 8.550 kroner
Andre 10.150 kroner
Prisen er inklusive bogen ”Statistik med Excel.”

Ansættelsesret og personalejura for 
ikke-jurister
Bliv klog på reglerne om ansættelse og få den nyeste 
viden om personalejura. På kurset får du et solidt 
fundament for at arbejde målrettet med at håndtere 
centrale personaleretlige emner på arbejdspladsen. 
Todageskursus.
Start 1. december 2016 i København
Pris (ekskl. moms) 
Medlemmer 8.200 kroner
Andre 9.800 kroner

Bliv endnu bedre
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“I en moderne offentlig enhed skal 
man som leder være meget tydelig og 
i tæt dialog med folk omkring, hvor 
man gerne vil hen. Der er baggrunden 
som tillidsrepræsentant en klar fordel”.

Jacob Jul Nørup Pedersen er øko-
nom og cand.mag. i historie fra Kø-
benhavns Universitet. Og så har han 
siddet på begge sider af forhandlings-
bordet – i dag som chef og tidligere 
som tillidsrepræsentant. 

Siden januar 2015 har han været per-
sonaleleder for 23 medarbejdere i Admi-
nistrativt Ressourcecenter i Børne- og 
Ungdomsforvaltningens Administrative 
Ressourcecenter i Københavns Kom-
mune. Det er ikke altid lige let. 

“Vi arbejder på flere store kulturfor-
andringsprocesser, og det har bl.a. re-
sulteret i, at flere har været langtidssyge 
med stress. Det er ikke rart – men i et 
godt samarbejde med min tillidsrepræ-
sentant har jeg heldigvis fået alle lang-
tidssyge tilbage igen”, fortæller han. 

I Dansk Magisterforenings (DM) 
medlemssystem er der de senere år re-
gistreret 43 ledere, som tidligere har 
været tillidsrepræsentanter.  Og i DM’s 
ledersektion har 33 ledere tidligere ta-
get et tillidsrepræsentantkursus. 

“Tillidsrepræsentanten er ofte med 
til at løse organisatoriske problemer, 
hvilket man i høj grad også skal som 
leder. Ledelsen får øje på tillidsrepræ-

sentantens kompetencer gennem ind-
satsen som tillidsrepræsentant og kan 
se, at de kompetencer kan styrke ledel-
sen”, siger chefkonsulent i DM Lotte 
Espenhain Møller.

Hun har i en årrække arbejdet di-
rekte med tillidsrepræsentanter og 
underviser desuden på DM’s tillidsre-
præsentantuddannelse i ledelse og or-
ganisation. Erfaringen er, at kompe-
tencen som brobygger og formidler 
mellem medarbejdere og ledelse også 
er værdifuld som leder. 

Lotte Espenhain Møller mener, at 
ledere skal kunne forhandle, analysere 
deres organisation og tage svære sam-
taler. 

“Alle tre kompetencer er også eksi-
stentielle for tillidsrepræsentanter. Der 
er selvfølgelig en forskel i, hvordan 
værktøjerne og kompetencerne anven-
des som henholdsvis tillidsrepræsen-
tant og leder, men værktøjskassen er 
i store træk den samme”, siger Lotte 
Espenhain Møller.

Tillidsfolk er klædt bedre på
Jacob Jul Nørup Pedersen er tidlige-
re kaptajn i Livgarden. Han er stadig 
aktiv reserveofficer i forsvaret og har 
desuden en fortid som konsulent og le-
der i it- og forsikringsbranchen. Og 
så er han uddannet tillidsrepræsentant 
gennem DM. 

Tillidsrepræsentanternes hovedop-
gave er at repræsentere medlemmer fra 
deres fagforening på arbejdspladsen. 
Desuden skal de varetage de løn- og 
ansættelsesmæssige interesser. 

Synligheden og kompetencerne fra 
rollen som tillidsrepræsentant har hjul-
pet Jacob Jul Nørup Pedersen videre i 
karrieren.  

“Det kan være et vigtigt skub i 
retning af at blive leder. Jeg fik rig-
tig meget ud af kurserne for tillids-
repræsentanter, som fokuserede på 
regelsæt, rettigheder og rammer på 
arbejdsmarkedet. På den måde bliver 
man skolet, og det kan jeg virkelig 

FRA TILLIDS
REPRÆSENTANT 
TIL CHEF
Jacob Jul Nørup Pedersen var først tillidsrepræsentant og blev siden chef for 23 
ansatte i Københavns Kommune. Han er en af en række magistre, der har taget 
netop springet om på den anden side af bordet. 

“Jeg har set chefer, 
som  går ind i en 

sygefraværs samtale 
og kaster alt på gulvet 

i stedet for at arbejde 
konstruktivt på at 
få vedkommende 

tilbage”.
Jacob Jul Nørup Pedersen,  

tidl. tillidsrepræcentant
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bruge som leder. Jeg håber da også, at 
folk omkring mig vil sige, at jeg er en 
forstående chef. Fordi jeg har siddet 
på medarbejdernes side, så føler jeg 
mig bedre klædt på til også at gøre 
det godt som leder”, siger Jacob Jul 
Nørup Pedersen.  

Som nuværende leder og tidligere 
tillidsrepræsentant er han overbevist 
om, at rollen som tillidsrepræsentant 
er et rigtig godt udgangspunkt for at 
blive leder. 

“Tillidsrepræsentanter skal kunne 
stille sig op på en ølkasse og tale til en 
større forsamling. De har en holdning 
og tør ytre sig om den, og de er gode 
til at få andre med. Den samme profil 
er der også brug for som leder”, siger 
Jacob Jul Nørup Pedersen og fortæller, 
at han har flere chefkolleger i Køben-
havns Kommune, der også har en for-
tid som tillidsrepræsentant. 

Kaster alt på gulvet
Som tillidsrepræsentant har Jacob Jul 
Nørup Pedersen også været med som 

bisidder til svære samtaler. Her har 
han set, hvordan man som chef kan gå 
konstruktivt ind i en sygefraværssam-
tale med en ansat. Og så har han set, 
hvordan man ikke skal gøre det. 

“Jeg har set chefer, som går ind i en 
sygefraværssamtale og kaster alt på 
gulvet i stedet for at arbejde konstruk-
tivt på at få vedkommende tilbage. Når 
man er leder, skal man gøre tingene på 
den rigtige måde, og jeg har på afstand 
set, både hvordan man kan gøre – og 
ikke mindst hvordan man ikke skal 
gøre”, siger han. 

En leder skal ifølge ham være syn-
lig og skabe klare rammer og angive 
en tydelig retning. Men det skal gerne 
være i forståelse af, hvor kontoret er 
arbejdsmæssigt, og hvordan sammen-
sætningen af medarbejdere og eventu-
elle særlige behov er, påpeger han. 

 “Der skal ikke meget til, for at 
medarbejdere kan blive set og hørt”, 
siger Jacob Jul Nørup Pedersen. 

“Det er sjovt og udfordrende som le-
der at være med til at skabe et team og 

opnå gode resultater, men jeg synes nu 
også, det var givende at være tillidsre-
præsentant, fordi man er noget for sine 
kolleger og har en opgave tæt på be-
slutningsprocesserne. Jeg kunne ikke 
beslutte, hvordan vi nåede et givent 
mål, men jeg kunne få indflydelse på 
mine kollegers vegne”, siger han.    

Økonom og Cand.mag. i historie Jacob Jul Nørup Pedersen har tidligere været til-
lidsrepræsentant, men sidder i dag på den anden side af forhandlingsbordet som 
chef for 23 ansatte i Københavns Kommune.

DM tilbyder som noget nyt en diplom-

uddannelse for tillidsrepræsentanter. 

Du kan tage kurser i forhandling, triv-

sel og organisation og ledelse fra 2017. 

De tre kurser udløser i alt 15 ECTS, og 

kan indgå som valgfri moduler i di-

plomuddannelsen i ledelse. Læs mere 

om TR uddannelsen på dm.dk

TR MED EKSAMENSBEVIS
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Studiejob er vigtigt for jobmulighe-
derne efter studierne. Det får de stu-
derende på landets universiteter tudet 
ørerne fulde med igen og igen. 

Men knap hver fjerde kandidatstude-
rende har ikke et studiejob. Det viser 
en studielivsundersøgelse fra Dansk 
Magisterforening (DM), som 800 stu-
derende har svaret på. 

Her fremgår det, at 23 procent af 
landets kandidatstuderende er uden 
studiejob. I Aarhus er tallet 29 procent 
og i København 26 procent, mens det 
i Odense og Aalborg er henholdsvis 14 
og 13 procent. 

Øget kamp om studiejob
Ifølge underdirektør i DI Charlotte 
Rønhof er det meget, når hver fjerde 
kandidatstuderende ikke har studiejob. 
Men de senere års markante stigning 
i antallet af universitetsstuderende har 
også betydet, at der til de fleste fagre-
levante studiejob er rigtig mange ansø-
gere, forklarer hun. 

“Derfor kan det for mange stude-
rende også være svært at finde et re-
levant studiejob. På den baggrund er 

der heller ikke grund til at stresse de 
studerende yderligere”, siger Charlotte 
Rønhof. 

DI’s underdirektør understreger, at 
selvom studierne kommer først, får 
man i forhold til særligt cv’et ekstra 
point med studierelevant job. 

“Det er ikke strengt nødvendigt at 
have studiejob og slet ikke for alle ty-
per af uddannelse. Man kan fx også 
fokusere på at skrive opgaver sammen 
med virksomheder eller udføre frivil-
ligt arbejde. Alt hvad der viser, at man 
har prøvet at sætte sine kompetencer 
fra studiet i spil, er godt for cv’et”, si-
ger Charlotte Rønhof. 

Nogle stopper pga. speciale
Formand for de studerende i DM Gry 
Inger Reiter mener ikke, at det er be-
kymrende, at mange kandidatstude-
rende ikke har et studiejob, kort før de 
skal ud på arbejdsmarkedet.

“Det er relativt almindeligt, at 
man siger sit studiejob op, mens man 
skriver sit speciale. Nogle vælger at 
koncentrere sig om at læse, og den 
model skal der også være plads til. 
Mange har desuden et frivilligt ar-
bejde i stedet for, og det giver også 
værdifulde erfaringer”, siger Gry In-
ger Reiter.

Hun understreger dog, at studierele-
vant arbejde giver bedre jobmuligheder 
efterfølgende. Derfor bliver det også 
gradvist mere vigtigt at have et studie-
relevant job, jo længere man er kom-
met på uddannelsen.

“Halvdelen af de studerende kan 
ikke få det til at løbe rundt økonomisk 
uden et studiejob, og det er den forker-
te grund til at tage et studiejob. Det 
skal man tage, fordi det giver praksis-
erfaringer, der kan bruges på studierne 
og ude i virkeligheden”, siger Gry In-
ger Reiter.

Flest uden studiejob i Aarhus
Aarhus er den universitetsby, hvor 
flest studerende i afslutningen af de-
res studietid ifølge undersøgelsen er 
uden et studiejob. Prorektor på Aar-
hus Universitet Berit Eika ser det dog 
ikke nødvendigvis som et problem, at 
mere end hver fjerde kandidatstude-
rende på hendes universitet ikke har 
studiejob. 

“Vi ved, det er krævende at gå på 
universitetet, og vi forventer, at de stu-
derende studerer fuldtid hos os”, siger 
Berit Eika. 

Hun ved ikke, hvorfor det netop er 
på Aarhus Universitet, at kandidat-
studerende i højere grad end på andre 
universiteter ikke har et studiejob. 

“Det kan være, at det er sværere at 
finde et relevant studiejob i Aarhus. 
Det er vi i dialog med kommunen og 
det lokale erhverv om. Et erhvervsret-
tet studiejob kan være en meget vigtig 
måde at få teori og praksis til at hænge 
sammen på. Så hvis man har kræfter 
til et studiejob ved siden af, ser jeg det 
ikke som et problem, så længe det ikke 
tager fokus fra studieaktiviteterne”, si-
ger Berit Eika.   

HVER FJERDE  
KANDIDATSTUDERENDE  
HAR IKKE STUDIEJOB
Knap hver fjerde kandidatstuderende har ikke et studiejob, viser ny undersøgelse. 
I København og Aarhus er det endnu flere. Den markante stigning i antallet af 
studerende skærper kampen om relevante studiejob, påpeger DI.

“Et erhvervsrettet 
studiejob kan være en 
meget vigtig måde at 
få teori og praksis til 

at hænge sammen på.”
Berit Eika, prorektor
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En hjemmearbejdsdag om ugen gør, at Christel Trøstrup kan have 
et krævende akademisk job. “Det er vigtigt for mig at have en dag, 
hvor jeg ikke skal snakke med nogen”, fortæller hun.
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Amerikanske og tyske undersøgel-
ser peger på, at omkring 15-20 procent 
af alle mennesker er særligt sensitive. 
Christel Trøstrup er et af dem. Hun 
har lært at trives i et arbejdsliv, hvor 
robusthed for tiden er det helt store 
buzzword.

Christel Trøstrup arbejder på et 
større ph.d. projekt, som kræver, at 
hun samarbejder med mange kolleger. 

“Når jeg har mange deadlines, kan 
jeg føle mig meget presset, og så skal 
jeg passe på mig selv. Så jeg har lært 
mig nogle strategier, som gør mig 
mere robust, som for eksempel at sør-
ge for mere søvn og stilhed. En hjem-
mearbejdsdag om ugen gør, at jeg kan 
have et krævende job, for det er vig-
tigt for mig at have en dag, hvor jeg 
ikke skal snakke med nogen”, fortæller 
Christel Trøstrup. 

Ifølge erhvervspsykolog Ebbe La-
vendt er det store fokus på robusthed i 
arbejdslivet et udtryk for, at arbejdsgi-
verne forsøger at imødegå tidens store 
udfordring – nemlig at flere får lang-
varig stress. 

“Uanset om stress skyldes dårligt 
arbejdsmiljø eller ej, må arbejdsgive-
re forholde sig til, at problemet ikke er 
løst endnu. Ideelt set fik man nedbragt 
antallet af belastninger og opbygget 
antallet af faktorer, som beskytter imod 

stress – både i forhold til den enkelte 
medarbejder, samarbejdet og omgivel-
serne. Men det tager tid, og i mellemti-
den forsøger man at ansætte og udvikle 
robuste medarbejdere, der kan klare et 
stort pres i en tid, hvor arbejdsmarke-
det ændrer sig hurtigere end nogensin-
de før”, siger Ebbe Lavendt.

Erhvervspsykologen mener, at nogle 
arbejdsgivere misbruger begrebet ro-
busthed til at skubbe ansvaret over på 
den enkelte medarbejder. Her kan de 
sensitive komme i klemme, for det er 
muligvis dem, som bukker under for 
stress som nogle af de første, hvis de 
ikke er gode til at håndtere presset. 

Sensitive kan også være robuste 
Tidligere blev det at være sensitiv af 
fagfolk opfattet som en modsætning 
til at være robust. Men nyere forsk-
ning viser, at det ikke er så enkelt. Lise 
August er psykolog med speciale i sen-
sitive og har sat sig ind i forskningen 
på området. 

“Undersøgelser viser, at man som 
sensitiv kan være robust, hvis man er 
vokset op i positive og støttende om-
givelser, som har accepteret følsom-
heden. Men hvis man har haft en van-
skelig opvækst og et liv med mange 
nederlag som for eksempel mobning 
i skolen eller på arbejdspladsen, kan 

man være mere sårbar end sine kolle-
ger. Det er det miljø, man færdes i, der 
er afgørende for, om man som sensitiv 
også er robust”, siger Lise August. 

At være særligt sensitiv betyder, at 
man er mere modtagelig over for sti-
muli fra det omgivende miljø, og at 
man reagerer kraftigere på for eksem-
pel lys og støj på arbejdspladsen.

“Man opfanger subtile signaler, og 
det kan være en fordel, når man for ek-
sempel hurtigt fanger, om en kunde er 
interesseret i ens produkt. Det samme 
kan gælde i gruppesammenhænge, 
hvor man opfanger nuancer, som andre 
ikke ser, og derfor kan bidrage med 
nye vinkler og ideer. Til gengæld bli-
ver nervesystemet hurtigere oversti-
muleret. Og man kan have svært ved 
at klare tidspres. Studier tyder på, at 
sensitive tit løser deres opgaver bed-
re end kollegerne, men at de bruger 
mere energi på dem og hurtigere bliver 
stressede”, siger Lise August. 

Det handler også om følelser
Christel Trøstrup oplever nogle gan-
ge, at særligt sensitive i medierne bli-
ver fremstillet som introverte, over-
følsomme mennesker, der ikke kan 
kapere så meget. Og den beskrivel-
se mener Christel Trøstrup ikke pas-
ser på hende.

Arbejdsgiverne vil have  
de ROBUSTE, men hvad 
så med de SENSITIVE?
Det er en udbredt antagelse, at man har sværere ved at klare et krævende 
arbejdsliv, hvis man er særligt sensitiv. Så hvad gør man, når robusthed er blevet 
tidens store buzzword i arbejdslivet?
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“Jeg opfatter mig selv som stærk, og 
det kan mine nære kolleger også be-
kræfte. Men jeg har da “slået mig” på 
kolleger, der ikke fungerer som mig. 
Kolleger, som ikke har kunnet rumme, 
at jeg er meget idérig. Det kan være 
en torn i øjet på kolleger, som ikke vil 
ændre ting, hvis de fungerer. Nogle af 
mine kolleger foretrækker kun at være 
faglige, men jeg synes også, der skal 
være plads til de følelser, vi oplever, og 
det lægger jeg også vægt på i mit ph.d.-
projekt, der handler om kræftramte 
par, hvor jeg synes, empati er vigtigt”, 
siger Christel Trøstrup.

Gode strategier
At være empatisk og kreativ og at 
 aflevere opgaver til tiden er udtryk for 
de særligt sensitives ansvarlighed og 
overblik. Men sådan er det kun ifølge 
Lise August, hvis man formår at regu-
lere sit følelsesliv. 

“Det er en misforståelse at tro, at 
alle sensitive og deres arbejdsgivere 
oplever de nævnte fordele, for det af-
hænger af, om man har lært sig red-
skaber, der gør, at man er robust, hvis 
ikke man er det i forvejen”, siger Lise 
August og peger på et engelsk studie, 
der viser, at de, der scorer højt på sen-
sitivitet, er bedre til at lære færdighe-
der, der gør dem robuste. 
Og hvordan kan man så blive mere robust 
som sensitiv?
“Det er en god idé at tænke over stra-
tegier, man kan bruge på arbejdsplad-
sen og hjemme for at kunne regulere 
sine følelser og berolige sit nervesy-
stem. Hvis man for eksempel er gene-
ret af støj og har svært ved at koncen-
trere sig i et storrumskontor, kan man 

“Forvent ikke, at 
 andre skal forstå 

dig og kunne rum-
me  dine følelser”.

Lise August, psykolog

lelser med, og lev i fred med dem, der 
er anderledes end dig selv”.

At følelser ikke altid er velkomne, 
ved Christel Trøstrup fra sit job.

“Jeg ved, at der er flere sensitive 
mennesker, der afholder sig fra en for-
skerkarriere. Følelser er ugleset i for-
skerverdenen, hvor man er optaget af 
intellektuelle argumenter og af, hvor 
mange videnskabelige artikler man har 
udgivet. Jeg har lært, at vi fungerer 
forskelligt, og at jeg kan trække mig 
fra kolleger, der ikke har det som mig. 
Jeg har fundet ud af, at jeg skal alliere 
mig med andre, som kan rumme, at 
jeg er andet end det rent faglige”, siger 
Christel Trøstrup.   

bruge høreværn. Nogle forskere har 
påvist, at man i storrumskontorer nem-
mere får løst en opgave, hvis man kun 
koncentrerer sig om én opgave ad gan-
gen og gør den helt færdig, før man be-
gynder på en ny”, siger Lise August. 

Mange særligt sensitive reagerer 
kraftigere end andre på både ros og 
kritik. Lader man sig gå på af kritik, er 
det vigtigt at øve sig i at rumme sine 
følelser og forholde sig konstruktivt. 
Det samme gælder ved konflikter på 
arbejdspladsen:

“Ved konflikter kan det gå to veje: 
Enten fortæller man sig selv, at man er 
overstimuleret og brænder sammen, 
eller også er man god til konfliktløs-
ning, fordi man fokuserer på at bruge 
sin energi konstruktivt. Det afgørende 
er, hvordan man tolker de stimuli, man 
udsættes for, og hvordan man vælger at 
handle på dem”.

Samtidig har Lise August et vigtigt 
råd:

“Forvent ikke, at andre skal for-
stå dig og kunne rumme dine følelser. 
Vælg med omhu, hvem du taler om fø-

Søg jobbet alligevel. Lad dig ikke afskrække af ordet  robust 

i en jobannonce.

• Fortæl om din sensitivitet på en positiv måde. Sig ikke, at 

du tager kritik tungt, men sig, at du er meget lydhør over 

for feedback (som jo gør dig god til at samarbejde). 

• Kortlæg dine gode strategier for at klare vanskelige situa-

tioner, så du er forberedt. 

• Forvent ikke, at andre skal rumme alt. Du behøver ikke at 

fortælle, at du er særlig sensitiv.

ROBUST MEDARBEJDER SØGES – HVAD GØR DEN SENSITIVE?

Jeg opfatter mig selv som både særligt 
 sensitiv og stærk, siger Christel Trøstrup.
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SØRGELIGT OG DIALOGLØST 
 DIALOGMØDE

“Kunne det virkelig være 
rigtigt, at pensionskassen 
er så magtfuldkommen, at 
man ville holde et decideret 
propagandamøde?”

Jeg har i de senere år arbejdet med klimakrisen og de kon-
sekvenser, vi allerede med sikkerhed ved, den vil få, ikke om 
mange generationer, men med tiltagende styrke i vores og 
især vores børns levetid. Derfor har jeg støttet det initiativ 
til flere grønne investeringer, som nogle kompetente med-
lemmer de sidste år har søgt – og fået – flertal for på pen-
sionskassens generalforsamling. Med stigende undren har 
jeg så kunnet konstatere, at medlemsflertallet ikke gør no-
get indtryk på bestyrelsen, de nægter simpelthen at rette sig 
efter det! 

Da jeg så blev indkaldt til et “dialogmøde” om grønne 
investeringer, hvor taletiden udelukkende var givet til for-
manden, en CBS-professor, som skulle tale for bestyrelsens 
politik, og en repræsentant for Maersk, var jeg nødt til at 
møde op. Kunne det virkelig være rigtigt, at pensionskassen 
er så magtfuldkommen, at man ville holde et decideret pro-
pagandamøde? 

Og nu ved jeg, at ja, det kan faktisk være rigtigt! Mø-
det var tilrettelagt sådan, at de tre af bestyrelsen udvalgte 
talere først fik 15-20 minutter hver til at give deres syn på 
verden. Herefter havde man for medlemmernes penge hy-
ret en “kendt fra tv”-journalist som håndfast ordstyrer, og 
han startede med at præcisere, at medlemmernes rolle var 
at stille spørgsmål til bestyrelsesformanden og hans adju-
danter, ikke at udtrykke deres meninger. Den politik hånd-
hævede han nidkært: Hvis medlemmernes indlæg ikke var 
yderst korte og formuleret som spørgsmål, afbrød han dem 
øjeblikkeligt og gav så ordet til panelet, som til gengæld fik 
ad libitum tid til at svare. 

Var der et udbytte af mødet ud over den sørgelige kon-
statering af, hvordan det står til med medlems demokratiet? 
Det fremgik, at bestyrelsen var meget stolt af, at den har 
lavet en luftig formålserklæring om at ville leve op til 
 Paris-målsætningen. Det vil den gøre ved såkaldt aktivt 
ejerskab, hvor man lægger pres på selskaberne for at agere 
mere grønt. Dog har man aldrig gjort alvor af at lade det 
få konsekvenser, hvis firmaerne ikke gør dette, og man 

kan heller aldrig forestille sig, at manglende levering på de 
grønne parametre fremover skulle få konsekvenser. Etik og 
politik skal absolut ikke have nogen rolle som investerings-
kriterier, kun overvejelser om afkast.

Men kære bestyrelse, selv på jeres egne præmisser er den 
politik jo åbenlyst uholdbar. Hvor meget tror I, jeres kon-
ventionelle investeringer vil være værd, hvis fx vandstande-
ne begynder at stige så hurtigt og voldsomt, som nogle for-
skere peger på? Tror I virkelig, vi kan opretholde business 
as usual, hvis fx millioner af mennesker begynder at vandre 
pga. oversvømmelser eller ørkendannelse, som fjerner deres 
livsgrundlag? Og det er bare to områder, som vil vende op 
og ned på forudsætningerne for jeres investeringer. 

Hvis alle gør som I og erklærer, at det med klimaet ikke 
kan være deres ansvar, så er vi på vej derhen, hvor vi ikke 
kan forudsige konsekvenserne. Det er alle videnskabsfolk 
enige om, men det gør åbenbart intet indtryk på pensions-
kassens bestyrelse.

Anne Lykkeskov, chefkonsulent i Etisk Råd. Indlægget 
 udtrykker Anne Lykkeskovs egne holdninger.

TAK FOR GODE DIALOGMØDER

“Når man læser dit debatindlæg, 
kan man få det indtryk, at 
pensionskassen ønsker at eje 
aktier i fossile virksomheder 
for enhver pris. Det er på ingen 
måde tilfældet”.

Svar til Anne Lykkeskov
MP Pension har nu afholdt tre dialogmøder om bestyrel-
sens nye klimakurs. Det har været tre møder præget af kri-
tiske spørgsmål, indlevelse og først og fremmest dialog. Og 
det er den dialog, som pensionskassen har brug for. 

Jeg kan på ingen måde genkende din oplevelse af, at dia-
logmøderne er “propagandamøder”, som bare skal blå-
stemple bestyrelsens linje. Professor Ken L. Bechmann sag-
de jo netop, at problemstillingen ikke er sort og hvid, og at 
der ingen nemme løsninger er. Hans argument var, at nogle 
gange kan det godt være en god ide at frasælge, men at det 
altid må komme an på en investeringsmæssig overvejelse. 
Den investeringsmæssige overvejelse skal jo også omfatte 
en vurdering af, hvorvidt virksomhedens investeringer også 

Debatten fortsætter på næste side
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er pengene værd. Vi har som pensionskasse en forpligtigel-
se til at sikre vores medlemmer det bedst mulige afkast, og 
derfor skal alt, hvad vi foretager os, have det sigte.

Du giver udtryk for en bekymring for verdens klima 
og nævner blandt andet oversvømmelser og ørkendannel-
ser. Det er en bekymring, vi i bestyrelen deler. Det er et 
af de allerstørste problemer, vi står over for som samfund, 
som verden. Realiteten er, at der er efterspørgsel efter fos-
sile produkter som eksempelvis olie drevet af os alle, og så 
længe der er det, giver det mere mening for os som inve-
storer at være med til at påvirke virksomhederne ved vores 
aktive ejerskab til at træffe de rigtige beslutninger, end det 
gør bare at sælge vores aktier, hvor vi sætter os helt uden 
for indflydelse.

Når man læser dit debatindlæg, kan man få det indtryk, 
at pensionskassen ønsker at eje aktier i fossile virksomheder 
for enhver pris. Det er på ingen måde tilfældet. Vi ejer for 
eksempel ikke aktier i kulselskaber, ligesom vi i foråret fra-
solgte et selskab, hvis hovedaktivitet er tjæresand. Men det 
er beslutninger, som er truffet ud fra en investeringsmæs-
sig vinkel og ikke ud fra et ønske om at bedrive politik med 
medlemmernes penge. 

Til din kritik af afviklingen af dialogmøderne, så er det 
min opfattelse, at den blev håndteret både respektfuldt og 
konsekvent af vores ordstyrer. Formålet var jo, at så mange 
medlemmer som muligt skulle kunne nå at komme til orde 
på den tid, der var afsat, og det synes jeg faktisk lykkedes. 

Du rejser det kritikpunkt, at kritikerne af bestyrelsens 
linje ikke var inviteret til at tale i panelet. Som bestyrel-
se vil vi rigtig gerne fortælle om alt det, vi gør, og som jeg 
også sagde på mødet, så skulle det her ikke være en gen-
tagelse af generalforsamlingen. Derfor havde vi inviteret 
nogle eksterne kræfter ind, og jeg synes bestemt ikke, at de 
to andre paneldeltagere talte bestyrelsen efter munden, som 
du antyder. Derimod bidrog de til at belyse problemstillin-
gerne fra deres udgangspunkter, som var både teoretiske og 
praktiske.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke alle de 
medlemmer, der deltog på dialogmøderne, for en god og 
konstruktiv dialog, som vi i bestyrelsen har fået meget ud af 
at deltage i.

Egon Kristensen, formand for MP Pension

BULLETS DO KILL LEARNING

“30, 40, 50, 60 slides er 
ikke unormalt til en enkelt 
undervisningsgang”.
Når jeg underviser i at undervise med slides, møder jeg al-
tid stor modstand, når jeg opfordrer til at droppe bullet-

points og i stedet visualisere stoffet. Der er ikke grænser 
for, hvad folk kan finde på af særlige omstændigheder, som 
gør, at det netop inden for deres område giver mening både 
at sige og skrive sit budskab.

Så jeg vil bare endnu en gang forklare, hvorfor nedskriv-
ning af undervisningens pointer på punktform på slides er 
didaktisk destruktivt på adskillige planer.

De fleste kender nok til den udbredte kritik af Power-
Point, og hvilken underviser har snart ikke følt sig fanget i 
et absurd teater, når store dele af holdet kigger ned på deres 
skærme, mens man prøver at skabe bare en flig af kontakt 
og samarbejde? Slideshows er slet og ret rigtig svære at få til 
at fungere som læringsredskab.

Men mere overordnet er der to store problemer med de 
mange bulletpoints, som ikke bare handler om den enkelte 
undervisningsgangs succes, men om hvordan undervisning 
i det hele taget opfattes af vores studerende.

Når man kigger på slidesæt på tværs af højere læreanstal-
ter, er det mest gennemgående træk de enormt mange in-
formationer. Gerne både mange ord (og tal og tabeller og 
anden grafik) på hver enkel slide og mange slides. 30, 40, 
50, 60 slides er ikke unormalt til en enkelt undervisnings-
gang. Med andre ord er der så megen tekst, at den let kom-
mer til at dominere over det mundtlige islæt, og under-
viseren bliver følgelig reduceret til en bugtalerdukke for 
skriften på væggen. Også den mundtlige situations mulig-
heder for interaktion og improvisation drukner let i skrif-
tens linearitet og informationstæthed. Og så kan vi næsten 
lige så godt lade være med at undervise overhovedet.

Begræns mængden af pointer og information, giv plads til 
diskussionen og digressionen, og find nogle gode visualise-
ringer, som er med til at formidle pointerne i stedet for blot 
at gentage dem på skrift.
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“Mediet er budskabet”, sagde Marshall McLuhan. Men 
hvilket budskab sender vi til vores studerende, når vi ud-
leverer pixiudgaver af stoffet i form af synoptiske slides? 
Mange studerende elsker det, men reelt fortæller vi dem, 
at de ikke behøver at tænke selv. Vi har jo gjort arbejdet. 
Vi skaber eller underbygger på den måde en læringskultur, 
som hylder en overfladisk, upersonlig tilegnelse af stoffet 
med et minimum af ansvar for egen læring. De mange bul-
lets mejer enhver kritisk sans og videnskabelig nysgerrig-
hed ned, og værst af alt skaber de en forestilling om, at så-
dan bør læring være. 

Igen – drop bulletpoints, og visualisér i stedet. Så kan du 
trygt udlevere dine slides uden at frygte, at dine studeren-
de tror, at “indholdet” af undervisningen er på dem, og føl-
gelig konkluderer, at det er nemt om end måske kedeligt at 
være studerende hos dig.

Slides er populære og et medie, som kan løfte undervis-
ningen til nye højder. Men de kan også dræbe den dybe læ-
ring, som vi tilstræber på videregående uddannelser, hvis vi 
ikke bruger dem ansvarligt.

Mads Højlyng, ekstern lektor i retorik ved CBS og forfatter 
til bogen “Undervis med slides”

RIVEGILDE MED USPISELIGE TAL

“Det er problematisk, når 
tolkninger på et uoplyst 
grundlag fører til, at museerne 
spilles ud mod hinanden”.

Det er ærgerligt, at Magisterbladet i en artikelserie den 9. 
september 2016 viderebringer en simpel og ubrugelig opgø-
relse over de enkelte statsanerkendte museers tilskud målt 
per besøgende. Det er med til at forplumre debatten.

Sagen er, at museerne varetager vidt forskellige opga-
ver. Nogle museer har et arkæologisk ansvar, andre arbej-
der med kunst, nogle med nyere tids historie, bygningsbe-
varing, fortidsminder, nytænkende formidling o.m.a. De 
opgaver, der er nedfældet i museumsloven, bør indgå i vur-
deringen af det statslige tilskud sammen med en række af 
de opgaver, der er kommet til de seneste år. Det drejer sig 
om museernes vigtige rolle i inklusion, integration, velfærd, 
sundhed og uddannelse. Forhold, der ikke på nogen vis re-
flekteres i artiklens tabeller.

De to citater fra Organisationen Danske Museers (ODM) 
formand, der indgår i artiklerne, er godkendt og i fuld over-
ensstemmelse med organisationens politik, men det er pro-
blematisk, når tolkninger på et uoplyst grundlag fører til, at 
museerne spilles ud mod hinanden. Kunst mod kultur, de 
store mod de små, vest mod øst og de rige mod de fattige. 
Man kan ikke så unuanceret udarbejde en rangliste over 
danske museer. De fremsatte konklusioner kan derfor ikke 

bruges til andet end at indbyde til strid inden for et område, 
der i forvejen er ramt af markante besparelser.

ODM repræsenterer størstedelen af de natur-, kunst- og 
kulturhistoriske museer og konserveringscentrene, både 
de mindste og de største og fordelt over hele landet. Det er 
blandt ODM’s vigtigste opgaver at adressere aktuelle mu-
seumspolitiske udfordringer og skabe optimale rammer for 
fællesskabet, både når det gælder økonomi, og når det gæl-
der faglighed. Derfor deltager ODM også gerne i en kon-
struktiv debat, hvis mål det er at udvikle en mere objektiv 
og gennemsigtig tilskudsmodel. Magisterbladets forsimp-
linger tjener ikke dette formål.

 
Frank Allan Rasmussen,
formand, Organisationen Danske Museer

Skal du og dine kolleger 
på kursus i efteråret?
I DM Efteruddannelse skræddersyr vi interne 
kurser efter jeres behov. Fordelene ved interne 
kurser er blandt andre, at de: 
• Igangsætter og understøtter en udviklings- 

proces
• Målrettes medarbejdernes og virksom-

hedens behov
• Skaber fælles sprog, forståelse og værdier
• Anvender cases og eksempler, som alle  

kender til
•	 Giver	fleksibilitet	i	forhold	til	tid	og	sted.

Se alle kurser på dmefteruddannelse.dk eller 
ring på telefon 91346624

dmefteruddannelse.dk

M A G I S T E R B L A D E T  0 9  ·  O K T O B E R  2 0 1 6

5 9D E B A T

147840 Magisterblad 9 2016.indd   59 11/10/16   09.25



DYRK DIN FAGLIGHED

I Fagligt forum på dm.dk får du faglig inspiration via artikler og medlemsmøder. I de 

 tilknyttede grupper på LinkedIn har du mulighed for at dyrke din faglighed og netværke 

med andre. Det er også på LinkedIn, du får besked om nye artikler, fyraftensmøder og  

andre arrangementer. Her får du et udpluk af artikler og fyraftensmøder.

Se flere faglige artikler på dm.dk/fagligtforum.

Se alle faglige medlemsmøder på dm.dk/kalender. 

“Vi ved sådan set godt, at 
økonomiske incitamenter ikke 

er særligt effektive”.
Thor Ridderhaugen, cand. mag. i tværkulturelle studier og  

CCO i Decision Design  

NUDGING 
SOM POLITISK 
REDSKAB
Regeringer kan bruge nudging og adfærdsdesign for at hjælpe borgerne 
over barrierer, som kan gøre det svært at gøre det samfundsmæssigt rigtige 
i hverdagen såsom at spare på vand og energi. Læs artiklen “Nudging som 
politisk redskab”. 

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum. Vælg Administration, organisation og politik.

VI STYRER MOD 
KATASTROFEN
Vækst er mere end omsætning, 
produktion og overskud. Det 
er også dannelse, lykke og 
livskvalitet. Vi bliver nødt til at 
sætte skub i et paradigmeskifte, 
for kloden er på katastrofekurs. 
Og det er vores egen skyld, skriver 
Steen Hildebrandt, professor, ph.d.

Find artiklen på dm.dk/fagligtforum.  
Vælg Administration, organisation og politik.

“Vi har indrettet et system, hvor mange ofre, 
ydelser og produktionsomkostninger ikke 
medregnes i regnskaber og kalkulationer”.
Steen Hildebrandt, professor, ph.d.

MAVESYREMEDICIN KOSTER 
PÅ ALLE PLANER
Hver 10. dansker får mavesyremedicin, og det store forbrug 
koster samfundet 45 millioner kroner i medicintilskud hvert år. 
De seneste 10 år er forbruget steget med 250 procent, selvom 
man ikke længere automatisk får tilskud til al medicinen. 

Find artiklen på dm.dk/fagligtforum.  
Vælg Naturvidenskab, sundhed og miljø. 

Den britiske regering måtte give tilskud til både 
oprydning og isolering af loftsrum for at nå må-
let om at reducere CO2-udslip i private hjem.

Medlemsmøder med Thor Ridderhaugen:  
Nudging og adfærdsdesign
Aarhus 11. oktober
Odense 25. oktober
København 16. november

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kalender.

“Mavesyremedicin 
koster 45 millioner 
kroner om året i 
medicintilskud”.
Peter Fentz Haastrup, læge, 
ph.d., Institut for Sundheds-
tjenesteforskning, Syddansk 
Universitet
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Sprogforskeren som Sherlock Holmes 

Sproglige data indgår i de fleste kriminalsager. Lek-
tor Tanya Karoli Christensen, Københavns  Universitet, 
fortæller, hvordan sprogforskere bidrager til opklarings-
arbejde.

• 26. oktober 2016 kl. 17-20 i Aalborg
• 23. november i Aarhus

Kom i OL-form med idrætsforskeren

Lars Bojsen Michalsik, cand.scient. i idræt og biologi, er 
kendt for sin evne til at formidle og omsætte videnska-
belige resultater til praktisk træning. Kom og hør, om vi 
kan bruge erfaringerne fra atleterne fra OL i Rio vores i 
egen træning. 

• 9. november 2016 kl. 17-20 i Aarhus
• 15. november 2016 kl. 17-20 i Aalborg
• 22. november 2016 kl. 17-20 i København

Bliv bevidst om dine styrker 

Når du er bevidst om dine styrker, er der større chance 
for, at du bliver gladere, mere tilfreds, får positiv energi, 
er mere engageret, præsterer bedre og når dine mål.

• 3. november 2016 kl. 17-20 i København
• 17. november 2016 kl. 17-20 i Aarhus 

Er amerikansk politik i krise?

Mistillid til politikere og politisk polarisering tyder på, 
at det amerikanske politiske system er havnet i en alvor-
lig krise. Hvad er årsagen, og hvad betyder det for det 
amerikanske samfund og os? 

• 2. november 2016 kl. 17-20 i Aalborg
• 1. december 2016 kl. 17-20 i København

SE ALLE FAGLIGE FYRAFTENSMØDER OG 
TILMELD DIG PÅ DM.DK/KALENDER

UDVALGTE MEDLEMSMØDER I OKTOBER OG NOVEMBER

SAMSKABELSE ER DET NYE PLUSORD 
I DET OFFENTLIGE
Forskellige styringsparadigmer gør det svært at navigere for medarbejderne i det offentlige. 
For på den ene side står new public management med stram målstyring, og på den anden 
side står new public governance, der styrer efter alt andet end økonomiske logikker. Læs 
artiklen “Når samarbejde bliver dobbeltarbejde”.

Find artiklen i dm.dk/fagligtforum. Vælg Administration, organisation og politik. 

SKRIV EN 
ARTIKEL 
OM DIT 
SPECIALE

Har du lyst til 
at udbrede den 
viden, du har 
fået gennem dit 
speciale? Så er 
du velkommen 
til at skrive en 
artikel til Fagligt 
forum med 
baggrund i dit 
speciale. Kontakt 
Fagligt forum-
redaktør Anna 
Dalsgaard for at 
høre nærmere 
om format og 
indhold på  
tlf. 38 15 67 79 
eller ada@dm.dk.

Medarbejderne er nødt til at anvende flere og endda 
modsatrettede sprog og værdisæt. De må kunne tale 
ind i både konkurrencelogik og samarbejdslogik.

“New public management er ikke gået væk,  
selvom new public governance er kommet til”, 
Nana Katrine Vaaben og Mie Plotnikof, Ledelse og Organisatorisk Læring,  
Professionshøjskolen UCC, København
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12. OKTOBER        KL. 08.30-10.00

ÉN MASTER. 
859.450 UNIKKE KOMBINATIONSMULIGHEDER

KOM TIL INSPIRATIONSMØDE PÅ MPG
OG HØR MERE OM DINE MULIGHEDER
En Master of Public Governance matcher morgendagens krav til offentlig ledelse. 
Sammensæt selv uddannelsen, så den passer til din profil og kalender. Tilmeld dig 
et af vores inspirationsmøder på cbs.dk/mpg.
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Prøv Information 
gratis i en måned

Torgny Lindgren – Familien Mann – Søren Ulrik Thomsen – Elena Ferrante – Barbara Stok – Pejk Malinovski  

’Jeg elsker Vesten, men 
jeg elsker ikke Vestens 

blik på mig som araber’

LITTERATUR

  KRITIK 

D A G B L A D E T  I N F O R M A T I O N
L Ø R D A G  2 6 .  M A R T S  2 0 1 6

– Interview med Abdellah Taïa

KULTUR

’Jeg tror aldrig, at vores politikere 
har været alene i en skov om natten’

 På tour med Annisette

Adele – Gerda Wegener – The Hunger Games – Lisbet Dahl – Muslimske pigers dagbog – Infinito Nero – Raske Penge KRITIK 

D A G B L A D E T  I N F O R M A T I O N
F R E D A G  2 0 .  N O V E M B E R  2 0 1 5

T O R S D A G  1 7.  D E C E M B E R  2 0 1 5   /   K R .  2 0 , 0 0

I måneder har Iran i relativ ubemærkethed sendt tusindvis af krigere til Syrien, hvor de slås side om side 
med Assads styrker (billedet). Det anslås, at Iran har udsendt fl ere end 10.000 mand, hvilket er markant 

fl ere udlændinge, end der kæmper for IS i Syrien. Information møder Irans hellige shiakrigere i Qom 

 SAMFUND  /  SIDE 8-9 

Irans stille intervention

 SAMFUND  /  4  SAMFUND  /  10-11  SAMFUND  /  12-13  KULTUR  /  14-15 

Notat om medicinsk 
cannabis får kritik
Hvorfor omtaler styrelse ikke de 
gavnlige eff ekter af medicinsk 
cannabis, spørger overlæge

Reddet på 
målstregen? 
Danmark ser alligevel ud til at 
kunne nå målet om 40 procent 
CO2-reduktion i 2020

Lange udsigter 
til fred i Mali 
Ringe samtænkning og en elite, 
der ikke vil slippe privilegierne, 
giver freden ringe kår i Mali

En tumult af 
virkeligheder 
Tegneren Terkel Risbjerg gør et 
bemærkelsesværdigt comeback 
i den danske tegneserieverden

Arbejdsliv og studieliv
• Sæt dig nye mål i karrieren – 24.10 i Aalborg

• Få afklaret dine lederambitioner – 13.10 i Aarhus, 25.10 i København

• Bliv robust og få overskud i dit studieliv – 1.11 i Aalborg

• Infomøde for mentorer og mentees – 27.10 I Aarhus

Faglige foredrag
• Kom i OL-form med idrætsforskeren – 13.10 i Aalborg

• Sprogforskeren som Sherlock Holmes – 26.10 i Aalborg

• Vikinger, køn og queer – 1.11 i Aarhus

Se alle medlemsmøder på dm.dk/kalender

HAR DU SET EFTERÅRETS

gratis arrangementer?
Du kan stadig nå at tilmelde dig og få en faglig opgradering på et par timer.

149274 annonce HALV 176x123.indd   1 21/09/16   11.20

Valg til LB Foreningens Generalforsamling

De delegerede vælges for en periode af 
4 år fra den 1. maj 2017.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været 
medlem af Lærerstandens Brandforsik-
ring siden den 1. januar 2016, og som 
har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemme-
berettigede medlemmer, som har fast 
bopæl i vedkommende valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlem-
mer fra kandidatens medlemsgruppe. 
Disse 4 medlemmer må ikke være 
delegerede og behøver ikke at have 
bopæl i kandidatens valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til  
valget skal ske senest mandag den  
21. november 2016.

Kandidat-/stillerliste kan rekvireres hos: 
LB Foreningen 
Att.: Pia Esbensen 
Farvergade 17 
1463 København K 
tlf. 33 95 73 50  
e-mail: piso@lb.dk

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, 
hvor der anmeldes flere kandidater, end 
der skal vælges. Hvert medlem har én 
stemme.

LB Foreningen udsender stemmesedler 
til alle stemmeberettigede medlemmer i 
de valgområder, hvor der skal afholdes 
valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af  
januar 2017. De skal returneres, så de 
er på LB’s hovedkontor senest den  
15. februar 2017.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort 
i marts 2016 på LB Foreningens 
hjemmeside.

Anne Mette Toftegaard
Adm. direktør

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og medlemsgruppe 2- under-
visningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. § 3 i 
vedtægterne.

I alt skal 7 delegerede vælges således:

Område Antal delegerede 
i medlems
gruppe 1

Antal delegerede 
i medlems
gruppe 2

4. Bornholm 1 1

5. Vestsjælland 2 1

6. Sydsjælland 1 1

Valgområde 4 
(Bornholm)  

Postnr.: 3700 - 3790

Valgområde 6  
(Nordsjælland)  

Postnr.: 4600 - 4799

Der udskrives hermed valg i følgende to valgområder:

Yderligere information se www.lbforeningen.dk

Valgområde 5  
(Vestsjælland)  

Postnr.: 4000 - 4599
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der ikke vil slippe privilegierne, 
giver freden ringe kår i Mali

En tumult af 
virkeligheder 
Tegneren Terkel Risbjerg gør et 
bemærkelsesværdigt comeback 
i den danske tegneserieverden

147840 Magisterblad 9 2016.indd   67 11/10/16   09.25



m
a

g
is

t
e

r
b

la
d

e
t

 · M
A

G
A

S
I

N
 F

O
R

 M
E

D
L

E
M

M
E

R
 A

F
 D

M
 · N

R
.

 9
 · 7

.
 O

K
T

O
B

E
R

 2
0

1
6

SORTERET MAGASINPOST ID-nr. 41032: Al henvendelse; DM, magisterbladet@dm.dk, Tlf: 38 15 66 00

magisterbladet
M A G A S I N      F O R  M E D L E M M E R  A F  D M  ·  N R .  9  ·  7 .  O K T O B E R  2 0 1 6

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

Nanna, 23 år, 
Studerende, Århus.
967 ting til en værdi af
280.040 kr.

DU ER MERE VÆRD, END DU TROR

SØRG FOR AT VÆRE GODT FORSIKRET
Dit liv er fyldt med ting. Små ting og store ting. Derfor er det en god idé at have en forsikring, 
så du er dækket ind ved fx tyveri, brand og vandskade.

Med en studieforsikring fra Lærerstandens Brandforsikring får du tre forsikringer i én – til en 
rigtig god pris. 50% rabat på indboforsikring og rejseforsikring – og 25% rabat på ulykkes
forsikring. Så er du og dine ting godt dækket ind fra kun 4,50 kr. om dagen.

Som magisterstuderende kan du få Studieforsikring EKSTRA. Så har du 0 kr. i selvrisiko, 
hvis din cykel bliver stjålet. Og når du er færdig med at studere, får du et års ekstra studierabat. 

Læs mere på lb.dk/studie-magister
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