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“Jeg kommer 
 ingen vegne med 
mit budskab, hvis 
ikke det er pakket 
lækkert ind”. side 38-40
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MASTER I 
PÆDAGOGISK 
LEDELSE

Til dig, der er leder eller arbejder 

med ledelse af en folkeskole, 

ungdomsuddannelsesinstitution, 

dagtilbud m.v.

Omdrejningspunktet er team-  og 

medarbejderledelse, institutions-

udvikling, pædagogisk udvikling 

og ledelse i forhold til børn/ elever, 

forældre og myndigheder.

Seminarerne fi nder sted i 

Aalborg og København.

www.evu.aau.dk/master/mpl

MASTER I LEDELSES- 
OG ORGANISATIONS-
PSYKOLOGI 

Til dig, der som leder eller 

konsulent arbejder med 

ledelses-, medarbejder- og 

organisationsudvikling. 

Du opnår en bred indføring 

i de dele af læringsteorien 

og psykologien, som har 

særlig relevans for ledelse og 

organisationsudvikling.

Seminarerne fi nder sted i 

Aalborg.

ww.evu.aau.dk/master/loop
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Til dig, der arbejder med HR, 

procesledelse og forandrings-

ledelse.

Omdrejningspunktet er coaching 

som samtalebaseret læreproces.

Du opnår redskaber til at udvikle 

læringskulturer og til at igangsætte 

og fuldføre organisatoriske

forandringsprocesser.

Seminarerne fi nder sted i 

Aalborg og København.

ww.evu.aau.dk/master/moc

MASTER I 
LÆREPROCESSER

Til dig med erfaring inden 

for undervisning, medarbejderud-

vikling mv.

Du vil styrke og forny dine pæda-

gogiske kompetencer, og du vil 

fordybe dig i viden om læring og 

forandring.

- Flere specialiseringsmuligheder.

- Mulighed for enkeltfag.

Seminarerne fi nder sted i 

Aalborg.

www.evu.aau.dk/master/mlp



Gennem det sidste halve år har en stor grup-
pe mennesker fra en lang række ngo’er og 
arbejdsmarkedets parter sammen med em-
bedsmænd fra flere ministerier kulegravet og 
sammenlignet regler og rettigheder på bar-
selsområdet i Danmark med forholdene i lan-
dene omkring os. Selv har jeg været med som 
repræsentant for Akademikerne, en af de tre 
hovedorganisationer på lønmodtagersiden.

Vi har arbejdet efter et kommissorium fast-
lagt af Beskæftigelsesministeriet, hvor hoved-
formålet var at samle så megen tilgængelig vi-
den på området, at regeringen her i efteråret 
kunne fremsætte den mest hensigtsmæssige 
lov om op til 12 ugers øremærket barsel for 
fædre. En lov, som regeringen bebudede i sit 
regeringsgrundlag fra 2011.

Da barselskommissionen blev nedsat, var 
vi i DM og i Akademikerne som helhed lidt 
skeptiske. Var det ikke bare en syltekrukke? 
Og havde vi egentlig brug for mere viden? 
Der forelå jo meget håndfaste beviser på, at 
øremærket barsel til 
fædre virker. Vi har set i 
de andre nordiske lande, 
at det er den øremær-
kede barsel, der har fået 
fædrene der til at tage 
væsentlig længere bar-
selsorlov, end danske 
fædre gør. Og vi ved, at 
det er de lange barsels-
perioder, som mødrene 
tager, der cementerer og 
udbygger løngabet mel-
lem mænd og kvinder. 
Mens den kvindelige 
medarbejder er på bar-
sel, kommer hun bag i 
køen til de opgaver, der 
er karrierefremmende, og hun risikerer rent 
faktisk, at karrieren kommer på standby. Det 
betyder ringere mulighed for at opnå de lo-
kalt aftalte tillæg, som efterhånden udgør en 
meget stor del af den samlede løn. En bedre 
fordeling af barselsperioderne mellem de to 
forældre vil således være det bedste redskab 
til at reducere forskellen mellem mænds og 
kvinders løn.

Men selv om vi nok mente, at der allere-
de forelå tilstrækkelig viden for regeringen 
til at realisere løftet fra regeringsgrundlaget, 
var vi ikke i tvivl om, at vi ville deltage i ud-
redningsarbejdet og bidrage til, at regerin-

gen kunne få det bedst mulige beslutnings-
grundlag. Og der er i sandhed blevet arbejdet 
grundigt i udvalget. Fra Akademikerne har 
vi blandt andet bidraget med en afdækning af 
de mange, mange forskellige aftaler og reg-
ler, vores medlemmer på det private arbejds-
marked arbejder under. Her er der særdeles 
ringe barselsrettigheder i nogle virksomhe-
der, mens der på andre private arbejdspladser 
er opnået gode rettigheder gennem overens-
komstforhandlingerne. Ved arbejdets afslut-
ning og udformningen af den endelige rap-
port fra udvalget var vi nået til den opfattelse, 
at arbejdet bestemt ikke havde været spild af 
tid, men faktisk havde givet os alle mere vi-
den og vores regering et godt grundlag for at 
handle. Rapporten viser nemlig, at det virker 
med øremærket barsel til mænd, og at der vil 
følge samfundsmæssige gevinster med.

Men ak, lige før rapporten skulle offentlig-
gøres, besluttede regeringen at droppe løftet 
om mere øremærket barsel. Det er utroligt 

skuffende, at regeringen 
slet ikke tager hensyn til 
det meget grundige udred-
ningsarbejde. Hvorfor ikke 
offentliggøre rapporten 
og tage en åben debat i of-
fentligheden, så vi på den 
baggrund kan nå frem til 
den mest hensigtsmæssige 
model til løsning af den li-
gestillingsproblematik, der 
er forbundet med barsels- 
og forældreorlov?

Den noget bizarre bo-
nusmodel, regeringen har 
bebudet, kan vi ikke for-
vente vil rykke noget som 
helst. Regeringen har tabt 

en unik chance for at gå foran med lovgiv-
ning og normsætte mere fædrebarsel. Det 
ville have været et visionært og konsekvent 
tiltag, som kunne have skabt respekt om en 
til tider noget forpjusket regering. Men mo-
det og viljen er åbenbart ikke til stede. Dette 
seneste løftebrud sår alvorlig tvivl om, hvor-
vidt regeringen overhovedet mener noget som 
helst med sin ligestillingspolitik. Det er trist 
og slapt.

Hovedbestyrelsen for 

Dansk Magisterforening

Ingrid Stage, formand

Peter Grods Hansen,  

DM Offentlig

Line He-Gjerløff, DM Offentlig

Anders Chr. Rasmussen,  

DM Offentlig

Frederik Dehlholm, DM Privat

Camilla Gregersen, DM Privat

Bjarke Friborg, DM Privat

Leif Søndergaard,  

DM Forskning & Videregående 

Uddannelse

Olav Wedege Bertelsen,  

DM Forskning & Videregående 

Uddannelse

Helle Waagner,  

DM Forskning & Videregående 

Uddannelse

Hans Beksgaard, DM Forskning 

& Videregående Uddannelse

Erik Alstrup, DM Forskning & 

Formidling

Inger Staahl Jensen, DM 

 Honorar- og timelønnede, del-

tidsansatte og arbejdssøgende

Hanne Götzshe, DM Pensionist

Charlotte Palludan,  

Fagforeningslisten

Mette Thygesen,  

DM Studerende

Hans Chr. Gørup Nilsen,  

DM Studerende

Gigantisk løftebrud

“Det ville have 
været et visionært 
og konsekvent 
tiltag, som kunne 
have skabt re-
spekt om en til 
tider noget forpju-
sket regering. Men 
modet og viljen er 
åbenbart ikke til 
stede”.

Artiklen “Lovgiv-
ning vil norma-
lisere barsel til 

fædre” på side 36 
var gået i trykken 

før regeringen 
besluttede, at 
løbe fra løftet 

om øremærket 
barsel til fædre.
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Et af de mest efterspurgte numre af Magisterbladet udkom 
i 2003. På side 20-22 i nr. 18 kan man læse artiklen “Når 
chefen er psykopat”. Op mod 10 % af alle chefer har psyko-
patiske træk, lød vurderingen dengang fra eksperter i Dan-
mark og Sverige. Psykopaterne terroriserer deres ansatte, 
og får man sådan en som chef, er der kun et at gøre – flyg-
te, lød rådet i 2003.

Diagnosen er i dag den samme. Budskabet til de ansatte 
også. Men noget er der sket – desværre til det værre for de 
ansatte med en psykopatisk chef. Giftige ledere, kalder vi 
dem i artiklen på siderne 12-15.

Chefer med psykopatiske træk bliver i dag hjulpet af, at 
deres sande adfærd bliver usynlig, fordi viden går tabt i et 
miljø, der er præget af konstant forandring, siger Sanne Ud-
sen, ph.d. i erhvervsøkonomi og bogaktuel med “Parasitter 
i habitter”. “De medarbejdere, der kan huske en sag eller et 
forløb, har for længst trillet deres rulleskuffer et andet sted 
hen”, siger hun i artiklen. Dark managemet har optimale 
vilkår i flydende strukturer, hvor forandring er hyppig, og 
hukommelsen kort. Værre endnu er det, at akademikere, der 
typisk har nøgleposter i en virksomhed eller organisation, 
er mere udsatte end andre, når djævelen er løs. Derfor gæl-
der det om at spotte uvæsenet så hurtigt som muligt – som 
regel giver det sig udtryk i et rigtig dårligt psykisk arbejds-
miljø. Da erfaringen viser, at det er uhyre svært at komme 
af med en uduelig chef, er der faktisk kun én mulighed til-
bage, nemlig at søge andre steder hen.

I fodbold skifter man manageren ud og ikke spillerne, 
hvis holdet klarer sig dårligt. Kunne denne fremgangsmåde 
overføres til arbejdslivet, hvor det måtte være på sin plads?

Noget helt andet: Vær opmærksom på debatmødet man-
dag den 7. oktober i DM. Anette Borchorst, ligestillings-
forsker på Aalborg Universitet, og Hans Bonde, professor 
på Københavns Universitet, debatterer ligestilling på bag-
grund af Bondes bog “Fordi du fortjener det – Fra feminis-
me til favorisme”.

Læs Bondes kronik på side 44-45. Tilmeld dig via dm.dk 
under fyraftensmøder.
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Lene Lange, formand for Aalborg Universitets ligestillingsudvalg, i UGLEN/AAU-NYT

HØJTUDDANNEDES  
FORMIDLING NØGLE 
TIL SUCCES

Mens kvinder har svært ved at trænge helt 

til tops i private virksomheder, går det bed-

re i landets humanitære organisationer, pa-

tientforeninger og andre interesseorgani-

sationer. Her er hver tredje leder en kvinde, 

viser Mandag Morgens kortlægning af lan-

dets 100 største interesseorganisationer. Til 

sammenligning er der ikke én kvinde blandt 

C20-selskabernes direktører og bestyrelses-

formænd.

Højtuddannedes evne til at formidle og omsætte svært tilgængeligt 

fagligt stof til noget, der kan anvendes i dagligdagen, har stor betyd-

ning for virksomhedernes succes, viser en ph.d.-afhandling af Lene 

Ekholm fra geografi på RUC. De højtuddannedes formidlende rolle 

spiller således en lige så vigtig rolle for virksomhederne som deres 

faglige viden.

Tag Den Danske Ordbog med i lom-

men! Ordbogen fås nemlig nu som 

app til både iPhone og Android. 

 Appen giver dig nem og hurtig ad-

gang til alle opslagsordene i DDO i 

en visning, der er specielt tilpasset 

skærmen på din mobiltelefon. Ord-

bogen udgives af Det Danske Sprog- 

og Litteraturselskab, som har redi-

geret ordbøger i mere end 100 år.

DDO SOM APP

Kvinder til tops

Efter i nogle år at have været ude af AC-samarbejdet vender ingeniører og 

landinspektører igen tilbage til Akademikerne (AC). Både AC’s formand, 

 Ingrid Stage, og Ingeniørforeningens formand, Frida Frost, er glade for 

 beslutningen. De er enige om, at det vil styrke AC’s indflydelse på den offent-

lige debat og på de for akademikere væsentlige politiske beslutninger.

INGENIØRER OG  
LANDINSPEKTØRER IGEN MED I AC
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Styrk dit personlige lederskab med en 
forskningsbaseret lederuddannelse

MPG er kendetegnet ved at være fl eksibel, modulbaseret og kan gennemføres som en 
hel masteruddannelse på 2-6 år  |  Ansøgningsfrist 1. november 2013 og 1. maj 2014
Informationsmøde 24. september 2013  |  www.mpg-fl ex.dk  |  mpg@cbs.dk  |  telefon  3815 3633

Den fl eksible masteruddannelse i offentlig ledelse

mpg er et samarbejde mellem 
copenhagen business school 
og københavns universitet

uddannelsen udbydes også af aalborg universitet. læs mere på www.mpg.aau.dk



Anders Rasmussen, ejer af Jysk Gas & 
Teknik i Solbjerg uden for Aarhus, er 
en af 1.800 virksomhedsejere, der via 
Akademikerkampagnen for ni måneder 
siden valgte at ansætte en akademiker 
på prøve.

Det tilskud, som fulgte med det før-
ste år, var udslagsgivende for hans be-
slutning om at gøre forsøget, og det 
lægger han ikke skjul på.

“Havde jeg haft 50 mand under mig, 
havde den økonomiske side af sagen 
måske ikke betydet alverden. Men for 
mig var tilskuddet vigtigt. Ellers havde 
jeg nok i stedet brugt mine aftener på 
selv at bakse lidt med markedsføring, 
hjemmeside og bogholderi”, forklarer 
Anders Rasmussen.

I stedet fik han Susanne Andersen, 
der i 2011 blev cand.mag. i kinesisk fra 
Aarhus Universitet, og som har supple-
ret sin kandidatgrad med sidefag i er-
hvervsøkonomi. 

“Inden Susanne blev ansat, var aka-
demikere for mig bare nogle, der var 
lidt fjerne fra virkeligheden. I dag må 
jeg erkende, at hun bidrager med så 
meget ekstra til min virksomhed, at 
jeg godt kunne finde på at beholde 
hende, også når året med tilskud er 
omme – og hvis hun altså vil”, under-
streger Anders Rasmussen. Han er selv 
oprindeligt uddannet i restaurations-
branchen, men overtog i 2006 sine for-
ældres virksomhed. Jysk Gas & Teknik 
bringer bl.a. gas ud til storkøkkener og 
byggepladser. I foråret udvidede han 

med en afdeling i Svendborg, der be-
skæftiger yderligere tre mand.

Vil søge bredere
Godt nok får hun ikke brugt sit kine-
siske – endnu. Men Susanne Andersen 
oplever, at hun får skærpet en række 
andre akademiske kompetencer i job-
bet hos Jysk Gas & Teknik:

“Jeg står selvfølgelig for en del af 
bogholderiet, lageropdatering og or-
drer. Men jeg bruger også tid på fx at 
opdatere hjemmesiden og prøve at for-
bedre kommunikationen med både le-
verandører og kunder. Jeg bruger også 
en del energi på at tænke i markedsfø-
ring af virksomheden, og hvordan vi 
kan målrette den mere præcist imod 
potentielle kunder. Jeg er nødt til at 
sætte mig ind i en del kompliceret tek-
nisk stof for at kunne besvare henven-
delser, og jeg prøver desuden at lave 
noget statistik på både nye og gamle 
kunder, som kan gøre os klogere. Hvad 
køber de, hvorfor, hvorfor henvender 
nogle sig kun et par gange osv.?”, for-
klarer Susanne Andersen.

Arbejdserfaringen fra Jysk Gas & 
Teknik betyder mere end bare et hak 
på cv’et for sinologen fra Aarhus.

“Når man er vant til at have et halvt 
år til at nørkle med nogle ting, så er 
det forfriskende at komme ud til nogle 
andre tidshorisonter, en masse prakti-
ske og konkrete opgaver og så tilmed 
på en del af arbejdsmarkedet, jeg ikke 
selv ville have tænkt på at opsøge. Når 

AKADEMIKERKAMPAGNEN 
På kun halvandet år har Akademikerkampagnen parret 1.800 ledige akademikere 
med små og mellemstore virksomheder. Men trods gode resultater, initiativer 
til at skabe nye job og en stadig voksende dimittendledighed er tilskuddet til 
kampagnen pillet ud af regeringens finanslovsforslag.

“Det er forfriskende 
at komme ud til 

nogle andre tids-
horisonter, en masse 

praktiske og kon-
krete opgaver, og så 
tilmed på en del af 

arbejdsmarkedet, 
jeg ikke selv ville 
have tænkt på at 

opsøge. Når jeg skal 
søge job i fremtiden, 

vil jeg kigge meget 
bredere”.

Susanne Andersen, cand.mag. i kinesisk
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“Inden Susanne blev ansat, var akademikere for mig bare 
 nogle, der var lidt fjerne fra virkeligheden. I dag må jeg erken-
de, at hun bidrager med så meget ekstra til min virksomhed”.

Anders Rasmussen, ejer af Jysk Gas & Teknik i Solbjerg uden for Aarhus

jeg skal søge job i fremtiden, vil jeg 
kigge meget bredere”, vurderer Susan-
ne Andersen.

Effektiv jobordning
En opgørelse viser, at Akademiker-
kampagnen på halvandet år er lykkedes 
med at matche 1.800 ledige akademi-
kere med små og mellemstore virk-
somheder, der ikke automatisk ville 
være gået efter at ansætte en kandidat 
fra de videregående uddannelser. Aka-
demikerne (AC), der står bag kampag-
nen, kalder det for en særdeles billig 
og effektiv jobordning, der samtidig 
kan skubbe til væksten og ambitio-
nerne i mindre erhvervsvirksomhe-
der. Derfor forstår AC-formand Ing-
rid Stage heller ikke, at ordningen må 
lukke ned, netop som dimittendledig-
heden blandt akademikere når nye høj-
der, og dansk økonomi råber på flere 
vækstvirksomheder.

“Det er en god forretning for sam-
fundet at investere i at få højtuddan-
nede ud i hjørner af dansk erhvervsliv, 
som ikke før har anvendt akademiske 
kompetencer”, mener Ingrid Stage.

Akademikerne opfordrer derfor rege-
ringen til at finde de fem millioner, det 
vil koste at føre ordningen videre. En af 
de ting, som man ifølge chefkonsulent 
i Akademikerne Rasmus Conradsen 
vil fokusere på, hvis det lykkes, er de 
mange generationsskifter, som er på vej 

i danske virksomheder. Helt op imod 
40.000, vurderer chefkonsulenten.

“40 procent af de små og mellemstore 
virksomheder har ikke lagt en plan for 
det forestående generationsskifte. Hvis 
processen går i gang for sent, kan det 
blive en dyr affære for virksomhederne. 
Hvis generationsskiftet lykkes, er over-
levelsesraten langt højere for den gene-
rationsskiftede virksomhed, end den er 
for en nystartet. Vores medlemmer har 
værktøjerne og den viden, der skal til, 
for at være med til at facilitere det gode 
generationsskifte, fx ved at klargøre 
værdierne i virksomhederne eller gøre 
dem salgbare eller lignende. Det er ikke 
mindst her, vi vil sætte ind i 2014, hvis 
Akademikerkampagnen altså får lov til 
at fortsætte”, siger Rasmus Conradsen.

 Anders Rasmussen fra Jysk Gas & 
Teknik i Solbjerg mener, at flere virk-
somheder som hans kan have gavn af 
at blive kigget på med nye øjne.

“Hos mig er alle mand ude at køre. 
Det er det, vi kan, og det, vi skal kon-
centrere os om. Susanne er god til no-
get andet, og jeg tror på, at hun kan 
være med til at skaffe virksomheden 
nye kunder. Det er selvfølgelig ikke 
målbart, om de kommer på grund af 
hendes indsats, eller fordi vi har et godt 
produkt. Men det er under alle om-
stændigheder sundt at få sin virksom-
hed kigget på af nogle, der ikke tænker 
på samme måde, som man selv gør”.   

 ER I FARE

Akademikerkampagnen ar-

bejder på at skabe kontakter 

mellem ledige akademikere og 

små og mellemstore virksom-

heder, de såkaldte SMV’er.

Det er ikke mindst de unge 

nyuddannede, som Akademi-

kerkampagnen forsøger at 

matche med virksomheder.  

P.t. står 5.000 dimittender 

uden job med frisk viden og 

kompetencer fra universitetet.

AKADEMIKERKAMPAGNEN

“40 procent af de små og mellemstore virksomheder har 
 ikke lagt en plan for det forestående generationsskifte. (…) 

Vores medlemmer har værktøjerne og den viden, der skal til 
for at være med til at facilitere det gode generationsskifte”.

Rasmus Conradsen, chefkonsulent, AC
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Regeringen har fremlagt sit bud på en 
kommende finanslov. DM hæfter sig 
især ved de manglende ambitioner på 
beskæftigelsesområdet og på budgettet 
for uddannelse og forskning.

Regeringen budgetterer med en 
stigning på 0,4 procent i de offentli-
ge budgetter, hvilket skulle skabe om-
kring 2.000 offentlige arbejdspladser.

“I betragtning af at der ifølge Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd er sket et 
fald i offentlige stillinger på 16.600, så er 
2.000 stillinger en dråbe i havet. Der er 
behov for en langt mere ambitiøs indsats 
for at skabe vækst og beskæftigelse. Jeg 
savner, at der sættes målrettet ind for at 
skabe job til de mange ledige dimitten-
der. Det er god samfundsøkonomi at an-
sætte dimittender, blandt andet i de små 
og mellemstore virksomheder. Det sker 
fx gennem Akademikerkampagnen, der 
matcher ledige akademikere med virk-
somhedernes behov”, siger Peter Grods 
Hansen, næstformand i DM.

Regeringen ønsker at investere i grøn 
vækst og grøn omstilling. Næstforman-
den mener, at det er vigtigt at bringe 
dimittenders kompetencer i spil. 

“De sidder inde med ny viden og 
kan således både bidrage til væksten og 
regeringens ambitioner på området”, 
siger han.

Regeringen ønsker med finansloven 
at investere i bedre uddannelser og en 
ambitiøs forskningsindsats. Den fore-
slåede investering på 2,3 mia. ekstra 
til SU og taxametertilskud dækker det 
øgede optag af studerende på de vi-
deregående uddannelser. Peter Grods 
Hansen kvitterer for, at det øgede op-
tag finansieres, men udtaler samtidig:

“Det ændrer ikke ved, at den fortsatte 
beskæring på to procent af taxametre-
ne gør ondt både på professionshøjsko-
lerne og universiteterne, særligt i en tid 
med voksende studentertal. Flere år med 
rekordstore studenteroptag udfordrer 
kvaliteten i uddannelserne. Det er afgø-

rende, at de øgede midler til uddannelse 
bruges på ansættelse af flere videnskabe-
lige medarbejdere på universiteterne, så 
de studerende kan sikres en uddannelse 
med høj faglig kvalitet, og sammenhæn-
gen mellem forskning og uddannelse 
bliver prioriteret. Og det bekymrer mig, 
at der samlet set vil være færre penge til 
forskningen”, siger DM’s næstformand, 
Peter Grods Hansen.

På professionshøjskolerne og er-
hvervsakademierne er det tiltrængt 
med en langsigtet økonomi og midler 
til sikring af den fortsatte forskning og 
udvikling.

DM’s reaktion på finansloven

DM’S FORSKNINGSPRISER 2013
50.000 KRONER TIL HVER PRISMODTAGER

Den største anerkendelse, 
en forsker kan modtage, 

er kollegernes
Indstil din kollega til en af DM’s to forskningspriser. 

Frist for indsendelse er 8. oktober 2013. 

Læs mere på www.dm.dk/forskningspriser

Professor Carsten Thomassen

Prismodtager 2012

Naturvidenskab

Professor Jesper Ryberg

Prismodtager 2012

Humaniora

“Jeg savner, at der 
sættes målrettet 

ind for at skabe job 
til de mange ledige 

dimittender”.
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Psykopater, narcissister 
og magtbegærlige 
ledere trives fint i 

moderne virksomheder. 
Dark Management 

har optimale vilkår i 
flydende strukturer, hvor 
forandring er hyppig, og 

hukommelsen er kort.

Hvornår blev din afdeling sidst splittet 
op eller lagt sammen eller omstruk-
tureret eller fik andre opgaver eller 
nye chefer? Og kan du egentlig huske, 
hvem der traf de beslutninger, som 
i dag definerer dit arbejdsområde på 
godt og ondt?

Sandsynligvis fortaber en del af sva-
ret sig i en mild tåge af fortid. Sand-
synligvis er en eller flere af de lede-
re og mellemledere, der var med til at 
gennemføre omstruktureringen, for 
længst flyttet til andre poster eller til 
helt andre virksomheder. Sandsynlig-
vis har din nye leder frit spil, hvis han 
eller hun vil omskrive historien og 
tage æren for successer eller fraskrive 
sig ansvaret for fiaskoer.

Det vil de fleste af os gøre i mild 
grad – bevidst eller ubevidst. Nogle få 
gør det i udpræget grad og helt uden 
dårlig samvittighed.

Disse få lyver ikke bare lidt. De ly-
ver lodret og hele tiden og er fløjten-
de ligeglade med den skade, de gør på 
andre mennesker. De kan ødelægge dit 
arbejdsliv og mere til.

“I dag har både private og offentlige 
virksomheder en vis grad af kaos over 
sig. Den typiske moderne organisati-
on er præget af fleksibilitet, omstilling 
og udskiftning, og den er som skabt 
til personer med psykopatiske træk”, 
siger Sanne Udsen, ph.d. i erhvervs-
økonomi, konsulent og bogaktuel med 
“Parasitter i habitter” om personer, der 
forgifter arbejdspladsen.

“De kan udfolde al deres charme 
og karisma og bliver samtidig hjul-
pet af, at deres sande adfærd bliver 
usynlig, fordi viden går tabt i et mil-
jø, der er præget af konstant foran-
dring. De nøglemedarbejdere, der 
kan huske en sag eller et forløb, har 
for længst trillet deres rulleskuffer 
et andet sted hen”.

Snylter på tillid
Tillid er udbredt på danske arbejds-
pladser. Vi stoler i det store og hele 
på hinanden. Vi fortæller helst sand-
heden, vi taler nogenlunde pænt til 
og om vore kolleger, vi får ikke plud-
selige raserianfald, vi forsøger at hol-

  Giftige 
ledere     har 
  frit        spil
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de, hvad vi lover. Helt anderledes 
fungerer Sanne Udsens parasitter i 
habitter m/k.

Parasitterne udnytter andres ar-
bejdsindsats og gode idéer. De misbru-
ger andres penge og fortrolighed, og 
de lyver. De tænker typisk kortsigtet 
og først og fremmest på sig selv.

“Selvfølgelig er der også kontrol og 
supervision i de fleste virksomheder, 
men fordi den grundlæggende gensi-
dige tillid er normen, kan en arbejds-
plads blive blind – eller i hvert fald 
nærsynet – over for en leder, der bry-
der tilliden radikalt”, fremhæver hun.

Siden Sanne Udsen i 2006 skrev 
 bogen “Psykopater i jakkesæt”, er det 
strømmet ind med fortællinger fra 
mennesker, der har haft en psykopat 
på lidt for tæt hold.

Tillid er udbredt i danske virksomheder. Derfor kan en giftig leder bryde 

arbejdspladsens spilleregler i lang tid, inden det bliver opdaget. Sanne 

Udsen opregner i bogen “Parasitter i habitter” almindelige normer for 

adfærd. Sæt minus foran dem og se, hvordan en giftig leder opfører sig. 

Spillereglerne:

Vi fortæller (stort set) altid sandheden.

Vi pynter os ikke (ret meget) med lånte fjer.

Vi fusker (så godt som) ikke med rejsebilagene.

Vi betragter privat gæld (ligesom spillegæld i gamle dage) som 

 æresgæld.

Vi holder (i videst muligt omfang) det, vi lover.

Vi indgår ikke (vildt urealistiske) deadlines.

Vi tager ikke (mere end en smule af) æren for andres arbejde.

Vi taler (nogenlunde) pænt til vore kolleger.

Vi bagtaler ikke vore kolleger (ret meget).

Vi er (nogenlunde) forudsigelige (og ikke løse kanoner).

Vi går ikke i seng med (ret mange af) vores kolleger.

ARBEJDSPLADS MED SPILLEREGLER

“Den typiske moderne organisation er præget af 
 fleksibilitet, omstilling og udskiftning, og den er 
som skabt til personer med psykopatiske træk”.
Sanne Udsen, ph.d. i erhvervsøkonomi
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I antal mener hun, at psykopater-
ne er få, omkring en enkelt procent, 
men deres effekt på det psykiske ar-
bejdsmiljø er stor. De sænker arbejds-
moral, jobtilfredshed og produkti-
vitet. For den enkelte medarbejder 
nedbryder de selvtillid, arbejdsglæde 
og forholdet til kollegerne. Og det 
hjælper ikke at føle sig klog, dygtig 
og selvstændig. Snarere tværtimod. 

Akademikere i farezonen
En psykopatisk chef er svær at bli-
ve klog på og endnu sværere at be-
kæmpe.

“Mødet med en psykopatisk chef er 
ekstremt forvirrende, og akademike-
rens reaktion er ofte at anstrenge sig 
endnu mere og være endnu dygtigere. 
Akademikere er ofte meget ambitiøse 
og mener, at de bør kunne håndtere 
situationen. Måske bliver de også – 
fordi de typisk får nøgleposter – gen-
stand for så meget positiv opmærk-
somhed i begyndelsen, at de er lang 
tid om at forstå, hvad der sker. De får 
at vide, at deres forgænger var håbløs 
til jobbet, og at de selv er ekstremt 
dygtige, kreative og indsigtsfulde. 
I næste øjeblik bliver de hængt ud, 
bagtalt, kritiseret og ofte også over-
fuset uden varsel. Det forløb går igen 
blandt de personer, jeg har talt med. 
Det ene øjeblik er man årets medar-
bejder, det næste øjeblik gør man al-
ting forkert og har ødelagt det hele. 
Akademikere bliver ofte meget vrede 
over uretfærdig behandling, og sam-
tidig er mange af dem for stolte til 
at bede om hjælp eller til at indse, at 
flugt er den eneste mulighed. Deres 

selvopfattelse kan blokere for en for-
nuftig reaktion”, siger Sanne Udsen.

Kun få psykopater
I DM er arbejdsmiljøkonsulent Min-
na Melgaard – meget mod sin vilje – 
enig i Sanne Udsens kur. 

“Flugt er næsten altid den eneste 
udvej, hvis man som medarbejder har 
fået en leder med psykopatiske træk, 
og det er fuldstændig urimeligt, at 
det skal være sådan”, siger DM-kon-
sulenten.

Hun understreger samtidig, at psy-
kopatiske ledere er sjældne.

“Dårligt psykisk arbejdsmiljø 
handler for det meste om ganske al-
mindelig dårlig ledelse og ganske 
almindelige mellemmenneskelige 
uoverensstemmelser, der igen handler 
om, at lederen bruger sin ledelsesret 
til at forfølge en bestemt dagsorden. 
Og det kan være slemt nok”, fortæller 
Minna Melgaard.

“Som medarbejder kan det være 
svært at acceptere, at medarbejder-
trivsel ikke står særlig højt på listen 
over parametre, som lederen bliver 
bedømt på af sin topledelse. Hvis en 
leder bliver ansat til for eksempel 
at rydde op økonomisk, og lederen 
præsterer resultater, så vil tårnhøjt 
fravær og dårlig trivsel og stor per-
sonaleomsætning typisk ikke være 
nok til at vælte ham eller hende af 
pinden”.

Alligevel er der grund til at være 
på vagt, hvis trivslen styrtdykker, sy-
gefraværet stiger, og dygtige med-
arbejdere bliver fyret eller selv går i 
stort antal.

“Akademikere er ofte meget am-
bitiøse”, fremhæver Sanne Udsen. 
Det kommer dem til skade, hvis de 
får en leder med psykopatiske træk.

“Akademikere bliver ofte meget  
vrede over uretfærdig behandling, og 
samtidig er mange af dem for stolte til 
at bede om hjælp eller til at indse, at 
flugt er den eneste mulighed”.
Sanne Udsen, ph.d. i erhvervsøkonomi

“Mødet med 
en psykopatisk 
chef er ekstremt 
forvirrende, og 
akademikerens 
reaktion er ofte at 
anstrenge sig end-
nu mere og være 
endnu dygtigere”.
Sanne Udsen, ph.d. i erhvervsøkonomi

“Som enkeltperson kan man ikke 
få fyret en psykopatisk leder, 
 uanset hvor uretfærdigt man 
 synes, det er”, siger Minna Mel-
gaard, arbejdsmiljøkonsulent i DM.
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“Et dårligt psykisk arbejdsmil-
jø betyder kun i sjældne tilfælde, 
at der er en psykopatisk chef. Men 
hvis der er en psykopatisk chef, er 
det psykiske arbejdsmiljø med ga-
ranti dårligt”, påpeger Minna Mel-
gaard.

Kæmp ikke alene
Tilbage til psykopaterne. Psyko-
pater tiltrækkes af penge, prestige, 
magt og kontrol. En psykopatisk le-
der skaffer ledelsen de resultater, 
som ledelsen efterspørger.

“Det er en psykopatisk leders 
spidskompetence at lyve sig til suc-
ces, at tage æren for andres arbej-
de og at skyde skylden for en fia-
sko over på andre”, forklarer Sanne 
Udsen.

Derfor går der ofte et stykke tid, 
før en topledelse forstår, hvad der 
foregår, og da er de medarbejdere, 
der sidder inde med viden og doku-
mentation, ude af døren igen eller 
flyttet over i en anden afdeling.

“Jeg mener selvfølgelig ikke, at 
vi skal genindføre stive, hierarkiske 
virksomheder, hvor skrivebordene 
var boltet fast, og de fleste med-

arbejdere fik et guldur for lang og 
tro tjeneste. Jeg peger blot på, at de 
gammeldags organisationsformer 
på dette ene punkt havde en fordel. 
Psykopater kunne ikke gemme sig 
så let og så længe som i dag”.

Alligevel er der også i moderne 
virksomheder eksempler på, at det 
er lykkedes at komme af med en 
giftig leder. Men vejen er lang, og 
kravet om fællesskab er uomgænge-
ligt. DM’s Minna Melgaard:

“Hvis man bruger for eksempel 
den lovpligtige arbejdspladsvurde-
ring til at dokumentere det dårli-
ge arbejdsmiljø, kan man godt som 
medarbejdergruppe lægge pres på 
topledelsen. Men det kræver sam-
arbejde mellem alle faggrupper på 
arbejdspladsen, så man ikke bliver 
spillet ud mod hinanden, og det 
kræver fagforeningernes hjælp til 
at tvinge topledelsen til handling. 
Som enkeltperson kan man ikke få 
fyret en psykopatisk leder, uanset 
hvor uretfærdigt man synes, det er. 
Man vil selv være røget ud længe 
inden, sandsynligvis med skader på 
sjælen”, advarer arbejdsmiljøkonsu-
lenten.   

Psykopater er hykleriske, upålide-

lige, samvittighedsløse, utålmodige, 

snyltende, uetiske og kyniske. Men 

de fremstår ofte som dynamiske, 

handlekraftige, visionære og modige. 

En arbejdspladsvurdering (APV) kan i 

nogle tilfælde afsløre følgerne af en 

giftig leder eller mellemleder.

På DM’s hjemmeside finder du en 

vejledning om APV.

I første omgang har I måske mere 

brug for at få hul på emnet psykisk 

arbejdsmiljø. Du kan bestille DM til at 

komme ud på din arbejdsplads til fyraf-

tensmøde eller klubmøde. Et oplæg fra 

en DM-konsulent kan være med til at 

sætte gang i en debat eller en proces, 

som kan opklare årsag og virkning. 

Måske har I ingen psykopatiske ledere. 

Måske arbejder I bare for meget. Må-

ske er arbejdet skævt fordelt. 

Oplægget kan for eksempel handle om: 

I kan også vælge at holde mødet i DM’s 

lokaler.

Se mere om DM’s tilbud om hjælp på 

dm.dk.

DM
hjælper

“Flugt er næsten 
 altid den eneste 
 udvej, hvis man 

som medarbejder 
har fået en leder 

med  psykopatiske 
træk”.

Minna Melgaard,  
arbejdsmiljøkonsulent i DM
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Rækker du hånden op i undervisnin-
gen? Ja, siger kun halvdelen af de uni-
versitetsstuderende. For angsten for at 
stille dumme spørgsmål kan være en 
bremse i undervisningslokalerne, og 
med ofte ganske få undervisningsti-
mer ugentligt er det svært at nå at bli-
ve tryg ved holdet og underviseren. 
Det viser en undersøgelse blandt 1.200 
medlemmer af DM Studerende.

Formand for de studerende Met-
te Thygesen er ikke overrasket over, 
at kun halvdelen gerne rækker hån-
den op. 

“De få undervisningstimer betyder, 
at mange studerende vil suge så meget 
som muligt ud af undervisningen og 
helst ikke vil have afbrydelser. Derfor 
får man nemt følelsen af, at et spørgs-
mål skal være virkelig godt, hvis man 
skal forstyrre undervisningen. Samti-
dig lægger store hold, forelæsningssale 
og forelæsningsformen på mange stu-
dier ikke op til dialog, og det kan være 
grænseoverskridende at snakke over 
for så mange mennesker og utrygt, at 

man sidder med ryggen til størstedelen 
af dem”, siger Mette Thygesen. 

Ansigtstab
En del af de studerende beskriver da 
også i undersøgelsen, hvordan det ikke 
er engagementet, der mangler i un-
dervisningen, men at de simpelthen 
er bange for at falde igennem fagligt. 
En studerende savner, “at det er okay 
at stille “dumme” spørgsmål i løbet af 
undervisningen, også når vi har hold 
på over 100 personer”. Og frygten for 
at være dum går igen i de studerendes 
kommentarer: 

“Jeg føler mig dum i mange situatio-
ner, fordi jeg ikke føler, det er trygt”, 
og “Selv om undervisere prædiker, at 
der ikke er nogen dumme spørgsmål, 
så fornemmer man klart det modsatte, 
hvis man stiller et spørgsmål, som de 
ikke synes om”. Og: “Det handler om 
min egen selvtillid. Jeg er bange for at 
være dummere end de andre”.

Det er ikke kun i undervisningen, 
at mange studerende har svært ved at 

give deres mening til kende. Tolv pro-
cent af de studerende er sjældent eller 
aldrig trygge ved at give deres mening 
til kende på studiet, og hver fjerde er 
det kun nogle gange. Angsten for det 
faglige ansigtstab beskriver en stude-
rende i undersøgelsen og efterlyser “en 
mindre akademisk jargon mellem med-
studerende. Man bliver hurtigt set ned 
på, hvis ikke man bruger lange, svære 
ord”.

At mange har svært ved at give de-
res mening til kende, bekymrer Mette 
Thygesen.

“Det er vigtigt, at man føler sig tryg 
på studiet, så man kan være sig selv 
både fagligt og socialt. Både for at man 
har det godt, og for at man kan blive 
dygtig fagligt. Det er helt grundlæg-
gende, at man tør være og vise den, 
man er, tør være usikker og tør udstil-
le sig selv lidt og sætte sig selv på spil, 
hvis man skal kunne udvikle sig og 
modtage ny viden”, siger Mette Thy-
gesen.   

Studerende kvier 
sig ved at række hånden op
Mange studerende har svært ved at deltage aktivt i undervisningen. 
Manglende tryghed er en af forklaringerne, viser en stor undersøgelse 
af kulturen på universiteterne.
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Få Weekendavisen 
i 10 uger for KUN

27,- om ugen 

Kinesisk. I skole med Lai 

You-cheng. Han skal lære 

2.500 skrifttegn, og så 

kommer det svære.
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FAKTISK
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Fru Z. Brøggers hårdtslående 

budskaber var kommet bedre 

frem, hvis hun havde brugt sin 

egen stemme.
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Kræft. Diagnosen er stillet. 

Reportage fra Dallund Slot, 

hvor en gruppe unge forsøger 

at hjælpe hinanden videre.

 

FOTO:  SCIENCE PHOTO LIBRARY

SAMFUND 

6

Dansker. Og muslim. 

Hvornår tillader medierne 

hende at træde frem som 

person og borger?
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Af MARTIN KRASNIK

L
OUISVILLE, Kentucky – Lydmanden bag 

scenen storsveder. Der gik allerede én højttaler, 

da et a cappella-kor sang Star Spangled Banner, 

og forstærkeren truer nu med at brænde sam-

men. Først forsøgte en fed, sort prædikant at 

blæse systemet ud med en dyb afro-bas. Der-

næst prøvede en lille, h
vid kvinde at sprænge anlægget med en 

højskinger, blond diskant. Og nu får den lokale, konservative 

radiovært det til at lyde, som om vi bliver angrebet af en Apa-

che-helikopter i lav
 højde. Lydmanden tager sig til hovedet og 

signalerer, a
t endnu en højttaler lige er gået.

Jeg ved ikke, hvorfor de råber så højt denne dejlige søndag 

efterm
iddag i Louisville, m

en det skyldes muligvis, at mange 

tilhørere hører meget dårligt. Hvis man går rundt blandt dem, 

kan man nemt konstatere
, at næsten halvdelen bruger en eller 

anden form for høreapparat. M
åske er det også derfor, de tager 

den øresønderrivende larm så roligt. De fleste sidder bare i 

deres smarte, medbragte klapstole og hygger sig.

Mødet hedder 10/10/10/Remember November og skal hjælpe 

de kandidater, T
ea Party-bevægelsen støtter i K

entucky; fra det 

lokale skoleråd i Louisville til 
Senatet i Washington. Budska-

berne fra scenen er en tour de force i bevægelsens slagord: De 

håbløse føderale hjælpeprogrammer er gået for vidt, myn-

dighedernes regulativer og bureaukrati kvæler folks frihed, 

skatter og gigantisk gæld genindfører slaveriet og stavnsbinder 

Amerika. Og så lidt oveni for de særligt hørehæmmede:

»Det er Gud, der tager sig af de fattig
e! Ikke staten

!« dundrer 

den sorte prædikant, der hedder Jerry
 Stephenson. »Obama 

forbryder sig mod forfatningens guddommelige principper.« 

En yngre, muskuløs mand ved navn Dan Blanchard taler 

om gælden på millioner, milliarder, trill
ioner, et beløb, der »i 

tidollarsedler kan dække alle Amerikas motor- og landeveje to 

gange!«

Radioværten, Les Naiman, en pæreformet mand med stort 

overskæg og blomstret skjorte, sig
er det, så alle er m

ed: »Radi-

kale kræfter har overtaget dette land. Vi har ikke længere kon-

trollen. Obama er ond. En OND tyran. Det er sandheden, og 

sandheden er sandheden. Det er en
 kommunistisk regering. 

En fascistisk
 regering, der med vilje sm

adrer økonomien for at 

ødelægge Amerika. God Bless America.«

Og forsamlingen klapper, som havde plejehjemmets turleder 

netop erklæret, at der er et ekstra stykke kage til kaffen.

Det ville være sjovt, hvis det ikke var så virkeligt: Tre meter 

fra scenen står demonstrationens største sta
nd. Her kan man 

få materiale om Rand Paul, senatskandidat og Tea Party-be-

vægelsens »filosofi-prins«, som en af hans folk kalder ham. 

Vinder han valget og bliver senator, bliver han frontkæmper 

for en mindre hær af Tea Party-politikere, der vil få Obamas 

første to år ved magten til at ligne en hyggelig aften omkring 

bålet. Selv kommentatoren Thomas Friedman skrev forleden i 

New York Times, at en
 revolution er på vej i Amerika.

Intellektuelt sammenbrud

Jeg er taget til Kentucky for at forstå, hvad alt dette handler 

om. Her i The Bluegrass State på grænsen mellem syd og nord, 

Midtvesten og de østlige stater, fly
der tre s

trømme nemlig 

perfekt sammen: Staten er ramt heftigt af den økonomiske 

krise, Tea Party-bevægelsen slog hurtigt rødder, og Obama 

er ekstremt upopulær. Sammen er disse str
ømme ved at bære 

øjenlægen Rand Paul ind i Senatet.

Der har været flere 
ganske positive artikler i amerikansk 

presse, som har besk

vrede amerikanere

rette) er 
dødtrætte 

fortegn. V

begynde at tale 

Tag f.eks. Jim

med deres høre

er imod 

digheder, der 

ydelser sk
al skæres h

De fortæller også,

rale program

og lægebesøg

er, fordi vi bli

uden Medicare. 

pension.«

»Alle dem, der ikke har fortjent det,« sig
er Jessie.

Eller tag Frank Simon, formanden for Louisville Tea Party, 

der udleverer detaljerede lister
 over de kandidater, T

ea Party-

folk bør stemme på. Han har kæmpet mod socialisme i 30 år, 

siger han: »Obama hader Amerika og er ude på at ødelægge 

landet.« 

Frank vil først og fremmest af med »de socialistiske pro-

 smadrer frih
ed og vækst.« Er han mon selv på 

,« svarer han og smiler lid
t. Jeg giver ham et 

»Vi er ikke perfekte.«

USA. Obama er både muslim og en ond, tyrannisk kommunist-fascist, der vil ødelægge Amerika. Engang var det den sædvanlige håndfuld galninge, der mente den slags. 

I dag bæres de frem af internettet og Fox News og vil føre Republikanerne tilbage til magten. 

Det er ikke, fordi han er sort

Præsidentkandidaterne Al Gore og John Kerry blev ramt af samme raseri og mistro. De blev kaldt socialister og kommunister.

Kerry blev beskyldt for at være født i Frankrig og desertør fra hæren. Historikeren Richard Hofstadte

»den paranoide stil i amerikansk politik«.  FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/SCANPIX
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Kræft. . Diagngnosesen n erer sstiltilleet.. 

Reportaage fra a DDaallulunnd Sd SloSlotot, 

hvor en gn grupppe uunggee foforsrsøgøgeger 

at hjælpepe hinanandenen vviddereree.
d
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lægge Amerika. Engang var det den sæd

News og vil føre Republikanerne tilbage t

fordi han
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Af SYNNE RIFBJERG

L
ONDON – Woosh! 

Sådan føles det at træde 

ind i Royal Academys 

sale og møde David 

Hockneys farvestærke 

billeder på udstillingen 

A Bigger Picture med gamle og især 

nye landskabsmalerier af mesteren 

fra Bradford, Yorkshire. Man kan 

se ham allerede på banneret ude på 

gaden, hvor han står og maler med 

hængerøv og stribet Picassotrøje ... 

Det er Hockney i storform i alle 

tjørnehække og afbarkede stammer, som 

ligger og lyser ved hulvejen, der fører 

mod forsvindingspunktet, med og uden 

sne, blade, grene – årstidernes skiften. 

Hockney som naturromantiker eller 

måske snarere Hockney som manden, 

der kan afbilde verden, som den kan 

være, når man ser på den i al slags lys og 

i al slags vejr. 

HOCKNEY vil måske blive bebrejdet 

sin kærlighed til det banale, men udstil-

lingen viser faktisk, at det hele handler 

om noget andet og mere. Selvfølgelig er 

der den aldrende kunstners optagethed 

af årets gang, men det virker vigtigere, 

at det, man kunne kalde det banale, så 

tydeligt står i en højere sags tjeneste, 

nemlig synets. Hockney kan virkelig 

se og sætte det, han ser og forstår, over 

komposition og motivisk hittepåsom-

hed. Det viste sig allerede i Hockneys 

meget enkle iPhone- og iPad-tegninger, 

da de begyndte at dukke op for nogle år 

siden. Det er jo ikke, fordi manden er 

særskilt interesseret i blomsterbuketter 

svælges i farve, men der svælges ikke i 

maling, for farven er lagt på med tegnin-

gens klarhed. Man mærker arven fra van 

Gogh i dennes højintense omgang med 

penselstrøgenes rytme, som skaber him-

melrum og marker af mærker og lysende 

farver. Hockney tegner som en drøm, 

det kan man se på malerierne, men i 

særklasse på det fine udvalg af Hock-

neys rent ud sagt mesterlige tegninger 

– sort-hvide og klassisk vidnesbyrd om, 

hvordan studier, at se intenst på tingene, 

altid går forud for ethvert billede hos 

den engelske maler.

SÅDAN har det ikke altid været. 

Udstillingen fokuserer på landskabet 

hos Hockney, og det har givet plads til 

et enkelt retrospektivt rum, hvor man 

i spring på næsten et tiår ad gangen 

kan se 1950ernes traditionalist blive til 

1960ernes popkunst-inspirerede Hock-

ney. I de år lader han snarere ideen om 

landskabet gå forud for det registrerende 

blik. Det ændrer sig med en stigende in-

teresse for fotografiet og for fotografiets 

særlige måde at repræsentere verden på 

med sit ene øje, linsen – som Hockney 

har tordnet imod i mange af sine udsagn 

og billeder. Vi har jo to øjne at se med! 

Der er tre b
erømte fotocollager med fra 

de år, collager som dels skildrer, hvordan 

fotografiet kommer til kort ved at bestå 

af mange optagelser, der bliver stykket 

sammen til ét billede, dels viser, hvordan 

det menneskelige øje bevæger sig i for-

hold til verden: Verden er i bevægelse, og 

derfor kan netop maleriet matche det, 

for at male er en proces. 

De tidlige collager løber sammen i et 

af det retrospektive afsnits hovedværker 

– Louisianas Grand Canyon-billede, 

som altså i disse måneder befinder sig 

i London. Landskabet Grand Canyon 

kan hverken ses eller fotograferes i ét 

billede – eller males i ét hug, vil Hock-

ney sige – Grand Canyon er en totalop-

levelse, og skal den skildres, må den 

stykkes sammen af flere billeder. På den 

anden side af den store væg, hvor Grand 

Canyon-maleriet hænger, er der en fa-

scinerende fotocollage af samme Grand 

Canyon, lavet af Hockney, der tilbragte 

en uge on site med at se og se igen og 

fotografere, før han kastede sig ud i at 

male og forsøgsvis fremstille det, øjet ser, 

igen fordi det i modsætning til kameraet 

bevæger sig og panorerer hen over det 

næsten uoverskuelige landskab.

I slutningen af halvfemserne blev en 

af Hockneys nære venner syg, og det 

var hyppige besøg hos ham i Yorkshire, 

foruden de årlige til moderen i Brid-

lington, der bragte Hockney tilbage til 

barndommens landskaber. Efter en halv 

menneskealder i det solbeskinnede Los 

Angeles blev Hockney intenst optaget 

af den variation af lys og skygge, der 

følger med det umiddelbart mindre 

indbydende engelske klima. Fra det 

retrospektive afsnit springer man direkte 

ind i skov og mark; billeder, der er skabt 

inden for de sidste ti år, hvor Hockney 

generobrer barndommens landskab, 

ligesom han generobrer en klassisk 

genre, friluftsmaleriet. Med kasket og 

stok og hele udstyret bevæger han sig 

rundt i Bridlingtons omegn som en 

anden herremand, der beser jorderne. 

Det vil i Hockneys tilfælde bare sige: 

ser. Bevæbnet med skitseblok, staffeli, 

lærred og palet, tager han landskabet 

ind i billede efter billede, med billede 

efter billede. Skoven, der strutter af løv 

og farver, træerne, der smider bladene og 

tegner en anden verden på det samme 

A Bigger Picture med landskabsbilleder af David Hockney. Udstillingen er en overdådig demonstration af kærligheden til det 

rligt greb om motivet natur.

Den største fornøjelse
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Farligt kys. Som 16-årig blev Masha 

stjerne i Putins ungdomsorganisation. 

Hun fi k bil, lejlighed og eget tv-show. Men 

så mødte hun nogle kritiske journalister. 

Ny dansk dokumentarfi lm. Side 3

Højdespringer. Statsministeren praler 

af at have mødt ham. Men for et år siden 

var rapperen Kidd hjemløs. Side 9

Kirkegården. Tine Eiby fortæller om, 

hvordan hun er kommet til at holde af 

stedet. I al slags vejr gennem skiftende 

årstider. Side 8

Kultur
FOTOS: JONATHAN WILKINSON

Kødets lyst. De danser i forretningen 

anført af en psykiatrisk patient. Mød en 

landsbyslagter med succes og Dantes 

Guddommelige Komedie under disken. 

Side 11

FORSÆTTES SIDE 2

David Hockney: Nichols Canyon. 1980. Akryl på lærred.
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ministeren pralealer 

Men for et år sidden 

mløs. Side 9
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Opbrud. Fremragende romaner om 

at føle sig fremmed – hjemme og ude.

Side 12

Totalitarisme. Storartet værk om 

mordet på Trotskij.

Side 14 

Fra Kingo til rap. Danskernes 

festsange gennem flere århundreder.

Side 7
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Af LEONORA CHRISTINA SKOV

Lars Henriksen & Erik Holm: 

Manddomsprøven. Powerkvinderne 

kommer. 215 sider, 249 kr. Kristelig
t 

Dagblads Forlag.

E
n række danske parterapeuter 

drog sidste år den konklusion, 

at halvdelen af alle par, der går i 

terapi, har det problem, at kvin-

derne er blevet for dominerende og mændene 

for passive. 

Mændene kan hverken sætte grænser elle
r 

mærke egne behov, de er afbøjende og kon-

fliktsky. 

De er kort sagt under pres, og skal man tro 

Manddomsprøven. Powerkvinderne kommer 

forfattet af journalisterne Lars Henriksen (f. 

1975) og Erik Holm (f. 1972), er det ikke 

kun i parterapilokalerne, at magtbalancen er 

tippet, så kvinderne stormer frem
, og mæn-

dene står tilbage 

med lange arme. Det er 

overalt. 

Og balancen tipper mere og 

mere. For Danmark er, med én af 

de to forfatteres opbud af upræciserede 

påstande, et af de mest ligestillede samfund 

i verden (på trods af løngabet på tyve procent 

og kvindernes dobbeltarbejde ude og hjemme, 

må jeg gå ud fra). 

Det gælder bare om at lede efter 
kvindernes 

voksende magt i laget lige under den absolutte 

spørgsmål om 

tid, før vi også 

er dér. 

Det er således ikke 

for ingenting, at den hyppigst fo

formulering i bogen er ’tallet er stø
t stigend

skarpt efterfulgt af velkendte gummi-

formuleringer som ’de k

værdier’, ’de traditionelle og m

maskuline dele af ma

ten’, og ’en lang række undersøg

viser’.

UANSET hvad jeg ellers 
måtte m

ene om 

Henriksens og Holms konklus

kærkomment, at to mænd kommer med 

deres indspark til kønsdebatten og giver deres 

bud på, hvordan man kan være mand på nye 

j grad – præcis 

Debatbog. Oh skræk og ve, skal man tro to journalister, der har skrevet en 

ambivalent bog om at være mand på nye måder.

Powerkvinderne    

kommer!

Fås også som e-bog

★★★★★ Ekstra Bl
adet

★★★★★ JydskeVe
stkysten

"Morten Sabroe er stort set ud

skrive en dårlig sætning. Der er ild i s

Klaus Wivel,Weekendav
isen“Det er hylende skægt.

Man læser og læser og ønsker,

at bogen aldrig ville høre op.”

Nils Gunder Hansen, Kr
isteligt Dagblad

Brandwashed. Danskerne tror ikke 

på Gud. De tror på mærkevarer.

Side 8-9
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Fingerspitzengefühl. Mennesker og 

robotter lærer med kroppen.  Side 2-3
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Hold på magten!  Dyd, ikke moral, 

siger Machiavelli. Side 8-9
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Rusmiddelhistorie. Fra medicin til 

masse forbrug.  Side 11
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Stjernetåge. Et langt kig ud i det 

fjerne verdensrum.  Side 13
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Fido. Mens store pattedyr som mammut og 

elefant forlængst er uddøde i Danmark, har 

hunden klaret næsten 15.000 år sammen med 

mennesket. Ny forskning i den danske fauna.
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Gadekunst. Nogle gange bruger 

de bare et klistermærke. Side 2-3

Vi skal spiii-se! Kylling med pasta 

og persillepesto. Side 12
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STUDERENDE?

Weekendavisen udkommer 

hver fredag i fem sektioner med 

Danmarks grundig ste dæk ning 

af samfunds  spørgs mål, kultur, 

litteratur og forsk ning. Prøv 10 uger 

for kun 27 kr./uge og få alt dette 

leveret lige til døren hver fredag:

M A G I S T E R B L A D E T  1 1  ·  S E P T E M B E R  2 0 1 3

1 7



Rod 
gør
dig 
kreativ

Lidt rod på skrivebordet og 
i rummet omkring dig gør 
dig mere kreativ, viser nyt 
forsøg fra to amerikanske 
forskere. “Virksomheder kan 
skræddersy omgivelserne til 
den adfærd, som de ønsker at 
fremme hos medarbejderne”, 
fortæller den ene.

Rod på skrivebor-
det gør dig mere 
kreativ, viser nye 
eksperimenter. 
Konklusionen pas-
ser godt til rode-
hovedet Einstein.

(måske)
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Rod skaber kreativitet. Orden ska-
ber konformitet. Rod får mennesker 
til at tænke ud af boksen. Orden får 
dem til at rette ind og følge reglerne.

“Hvis man bestyrer en bank og 
ønsker, at de medarbejdere, der står 
for udlån, skal være meget forsigtige 
og følge reglerne, specielt her efter 
den nylige finanskrise, så skal man 
sørge for, at deres omgivelser er me-
get ryddelige og meget velorganise-
rede. På den måde vil man fremme 
en adfærd, der følger reglerne tæt”, 
siger Joseph Redden, ph.d. og ad-
junkt på University of Minnesota og 
en af forskerne bag forsøget.

“På den anden side: Hvis man har 
et reklamebureau, skal man sørge 
for, at det roder lidt, og at rummet 
er stort og frit. På den måde vil man 
fremme en fri tankevirksomhed. 
Gennem indretning kan man akti-
vere enten det normfølgende, moral-
ske, adlydende selv eller det ukon-
ventionelle, normbrydende, kreative 
selv, der tænker ud af boksen og er 
villig til at løbe en risiko”.

Æble eller chokoladebar
Sammen med professor Kathleen 
Vohs indrettede Joseph Redden et 
rum, der var rent og ryddeligt, og et 
rum, hvor forskellige ting lå spredt i 
tilfældig uorden.

Alle forsøgspersoner modtog in-
den forsøget nogle penge for at med-
virke og udfyldte et spørgeskema, 
som de troede var formålet med 
deres medvirken. Derefter blev de 
spurgt, om de havde lyst til at donere 
nogle penge til et velgørende formål, 
og de fik tilbudt enten et æble eller 
en chokoladebar.

“I begge tilfælde er der klare nor-
mer for den rigtige handling. Vi bør 
være gavmilde. Vi bør spise sundt”, 
fortæller Joseph Redden. Forskerne 
forventede, at personerne i det or-
dentlige rum ville være mest kon-
forme, og sådan gik det også. De 
donerede flere penge og var mere 
tilbøjelige til at vælge æblet frem for 
chokoladen.

Rummene blev også brugt i et an-
det forsøg, hvor forsøgspersoner blev 
bedt om at finde på forskellige an-
vendelser for en bordtennisbold.

“Det rodede rum skulle hjælpe for-
søgspersonerne med at bryde den 
konventionelle tankegang, bryde med, 
hvad alle andre gør og tænker, og 
komme op med noget nyt. Vores tese 
holdt. Personerne i det rodede rum 
kom op med flere idéer, og de kom 
samtidig op med mere kreative ideer”.

Rum påvirker os
Koblingen mellem rod og kreativi-
tet er kendt. I 2007 udkom bogen “A 
Perfect Mess” med undertitlen “The 
Hidden Benefits of Disorder”. Bo-
gens forfattere, Eric Abrahamson og 
David H. Freedman, lancerer her en 
rodeteori, hvor rod er roden til – næ-
sten – alt godt: Større fortjenester i 
erhvervslivet, højere grad af effekti-
vitet i den offentlige sektor og øget 
trivsel blandt medarbejderne, hvis 
arbejdsglæde og kreativitet ellers bli-
ver kvalt i krav om regler, kontrol og 
sanktion. Kun der, hvor man ikke 
ønsker selvstændige tanker eller nye 
tanker, er orden på sin plads, viser de 
to rodeteoretikeres research.

Også hjemlige forskere er optaget 
af at aflure hjernen dens kreative ev-
ner. Forsøget med bordtennisbolde-
ne følger en anerkendt forsøgsopstil-
ling.

“Man har 
udført en del 
eksperimen-
ter efter-
hånden med 
“alternative 
uses”, hvor 
forsøgsper-
soner skal 
bruge deres fantasi til at finde nye 
måder at bruge en kendt genstand 
på”, fortæller Morten Friis-Olivarius, 
der skriver ph.d. om neurobiologien 
bag kreativitet.

“Rum påvirker os. Man ved for 
eksempel, at blå rum fremmer krea-
tivitet frem for røde rum, fordi far-
ven rød er en advarselsfarve, og vi er 
generelt mindre kreative, når vi er 
bange”.

Svært at tænke frit
Morten Friis-Olivarius er dog ikke 
sikker på, at rod og ægte originalitet 
er forbundne.

“Man ved fra hjerneforskning, at 
synsindtryk og kreativitet er forbund-
ne. Mens du ser på en kop, har du rent 
neurologisk nemmere adgang til asso-
ciationer, der er forbundet med en kop. 
Derfor er det ikke overraskende, at 
mange genstande i et rum afføder flere 
associationer, end hvis der er få gen-
stande i rummet. Mange associationer 
åbner altså for mange kombinationer 
og dermed også for flere nye kombina-
tioner, som vil fremstå som kreative. 
Men spørgsmålet er, om de er origi-
nale. Vi mennesker er i virkeligheden 
ret dårlige til at tænke frit. Hvis man 
beder en person om at skrive ti tilfæl-
dige ord på en seddel, vil det bagefter 
vise sig, at de fleste ord betegner gen-
stande, der findes i rummet i forvejen”, 
fortæller Morten Friis-Olivarius.

Bohrs bord og Einsteins
Fra naturvidenskabens verden min-
der videnskabshistoriker Helge 
Kragh om, at skrivebordets grad af 
uorden i dag er en dårlig indikator 
på forskerens kreativitet.

“Mange af dem ejer jo ikke en bog, 
og der ligger ikke et eneste stykke pa-
pir på deres skrivebord. Så de har ikke 
så meget at rode med. Man skal nok 

ind i deres computere for 
at få et retvisende ind-
tryk”, mener Helge Kragh.

Og selv da kan det 
knibe med sikker viden. 
Blandt fortidens fysikere, 
dengang rod på skrive-
bordet stadig var synligt 
for enhver, findes stor 
kreativitet hos både or-

densmennesker og rodehoveder. Tag 
bare to kendte Nobelprismodtagere.

“Niels Bohrs skrivebord var ret 
ryddeligt, mens Einsteins var eks-
tremt rodet. Einstein var i det hele 
taget så uorganiseret, at han gjorde 
den samme opdagelse med ti års mel-
lemrum. Han havde glemt den i mel-
lemtiden. Einsteins og Bohrs måder 
at arbejde på var meget forskellige, 
men de var begge utroligt kreative 
tænkere, Bohr bag sit velorganiserede 
skrivebord og Einstein midt i kaos”, 
fortæller Helge Kragh.   

““VVii mmeennnneesskkeerr eerr 
ii vviirrkkeelliiggghheeddeenn 
rreett ddåårrlliiggee ttiill aatt 
tænke frit”.

Morten Friis-Olivarius, neurobiolog
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S P R O G

Filologiske studier i 
kongesagahåndskrif-
tet Morkinskinna

Alex Speed Kjeldsen 
Museum Tusculanums Forlag, 
2013, 507 sider, 575 kr.
I bogen foretages en kodi-
kologisk, palæografisk, or-
tografisk og morfologisk 
analyse af de to skriverhæn-
der i det islandske kongesa-
gahåndskrift Morkinskin-
na (GKS 1009 fol; MskMS). 
Såvel den eksterne variation 
skriverne imellem som den 
interne variation hos den 
enkelte skriver forsøges af-
dækket. De to skrivere sam-
menlignes på forskellige ni-
veauer, og det diskuteres 
bl.a., hvad variationen kan 
bidrage med i relation til 
mere generelle diskussioner 
af skriveridentificering, da-
teringskriterier og forholdet 
mellem skrivernorm, forlæg 
og afskrift.

P Æ D A G O G I K

Historie

Jens Aage Poulsen 
Klim, 2013, 174 sider, 289 kr.
“Historie” i serien “Mål og 
midler” handler om lærepla-
ner og læremidler og deres 
brug i skolefaget historie. I 
bogen diskuteres blandt an-
det, hvorfor læreplaner til 

faget flere gange er ændret 
markant i de sidste årtier, 
samt hvordan – eller hvor-
vidt – disse ændringer har 
udmøntet sig i læremidler 
og undervisning. Bogen in-
deholder nyttige redskaber 
til at analysere og vurde-
re læremidler. Redskaberne 
anvendes eksemplarisk i en 
sammenlignende analyse af, 
hvordan to nyere læremid-
ler til 5. klasse behandler 
kanonpunktet “Reformati-
onen”.

L E D E L S E

Narrativ ledelse  
– Forandring gennem 
spørgsmål og fortællinger

Mette Trangbæk Hammer, 
Stig Geer Pedersen, Henriet-
te Moos 
Hans Reitzels Forlag, 2013, 
256 sider, 300 kr.
Hvordan kan man hele tiden 
lede i de små situationer i 
hverdagen i bestræbelsen på 
at udvikle, anerkende, ska-
be samarbejde og innovati-

on samt undgå, at potentiel-
le konflikter vokser og bliver 
vanskelige at løse? 
Forfatterne fokuserer på le-
delse af mennesker, hvilket 
indebærer en konstant for-
holden sig til både irratio-
nelle og rationelle handlin-
ger. Lederens forståelse af 
de mange små hverdagshæn-
delsers betydning gør det 
muligt at udøve mere me-
ningsfuld ledelse. 

H I S T O R I E

Fra skrot til skønhed  
– om restaurering af S/S 
BJØRN og folkene bag

Dansk Veteranskibsklub S/S 
BJØRN 
Marstal Søfartsmuseum, 
2013, 140 sider, 250 kr. + 
fragt, kan bestilles på bent.he-
degaard@privat.dk
Bogen præsenterer et kol-
lektivt portræt af folkene 
bag S/S BJØRN. Portræt-
tet fortæller om, hvad dis-
se mænd er rundet af, og om 
restaureringen som leven-
de industri- og håndværks-
historie. Bogen fører os ind 
i dampskibenes epoke, tiden 
mellem sejlskibene og mo-
torskibene, og fortæller om 
S/S BJØRNs anden jomfru-
rejse til Randers i 2012 ef-
ter mere end 30 års restau-
reringsarbejde, og dermed 
varsles en ny begyndelse for 

det mere end 100 år gamle 
dampskib.

S A M F U N D

Developing Democracies 
Democracy, Democratiza-
tion, and Development

Michael Böss, Jørgen Møller 
og Svend-Erik Skaaning (red.) 
Aarhus Universitetsforlag, 
2013, 222 sider, 299,95 kr.
Denne samling af essays fo-
kuserer på en række teore-
tiske spørgsmål vedrørende 
demokrati og demokrati-
sering. Bogen består af tre 
dele. Den første del analyse-
rer, hvordan man kan forstå, 
forklare og måle demokrati. 
Den anden del handler om 
demokratisering i skrøbeli-
ge stater og i stater og regi-
oner i udvikling. Den tredje 
del ser på det repræsentative 
demokrati i gamle demokra-
tier og dets muligheder for 
fornyelse.

K U N S T

Længsel – Lundbye og Kierkegaard 

Hans Edvard  Nørregård-Nielsen, Bente Bramming og Ettere Rocca
Aarhus Universitetsforlag, 2013, 268 sider, 299,95 kr.
I de sidste ti år af sit liv forvandlede den danske guldalder-
maler Johan Thomas Lundbye sig fra at være ungdommelig 
håbefuld i forhold til livet og lykken til at blive et individ, 
der grublende søgte at træffe et eksistentielt valg: kvinden, 
kunsten eller evigheden? Filosoffen Søren Kierkegaard var 
Lundbyes samtidige, og gennem læsning af hans skrifter 
erfarede Lundbye, at han ikke stod alene med sine bestræ-
belser på at afklare tilværelsens mening og hensigt. I løbet 
af tiåret kæmpede Lundbye med et væld af længsler, som vi-
ste sig produktive i forhold til hans rige arbejde som kunst-
ner, men voldte ham store vanskeligheder som menneske.

“Medens 
 nationen på de 

fleste måder 
skrumpede, 

steg den histo-
riske bevidst-
hed om tidli-

gere velmagts-
dage”.

Flere bøger på side 42
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INSPIRATION TIL HR OG LEDELSE
I PRAKSIS

Af Thomas Hedegaard Rasmussen
278 kr.

Af Danielle Bjerre Lyndgaard
248 kr.

Af Pernille Erichsen og Michael 
Tolstrup
268 kr.

Af Carsten Hornstrup og  
Thomas Johansen
398 kr.

Af Mads Bab
298 kr.

Af Kristian Dahl og Thorkil  
Molly-Søholm
348 kr.

Af Magnus Harald Haslebo  
og Maja Loua Haslebo
198 kr.

Af Anders Kryger
298 kr.

Sigt e�er 
motivation

Motivational Interviewing i ledelse

Pernille Erichsen & Michael Tolstrup

Dansk Psykologisk Forlag

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
ORGANISATION

298 KR.

NYHED NYHED NYHED

NYHED
Udkommer  

30.9.

248 KR.

Af Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen

NY SERIE

Læs bøgerne og mød nogle af forfatterne til Gå-Hjem-Møder – se dpf.dk

Serien Effektiv Efteruddannelse handler 
om, hvordan efteruddannelse bliver til en 
lønsom investering for organisationen. 

Bøgerne er blevet til i samarbejde med en gruppe af 
ledelses- og uddannelseseksperter, konsulenter og 
erhvervsledere. De to første bøger i serien har forord 
af Steen Hildebrandt.

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

NYHED



BRAGENDE
SUCCES

Dansk 
Magisterforening og 
Magistrenes A-kasse 

havde inviteret 
til medlemsfest, i 

anledning af at de er 
flyttet sammen på 

adressen Peter Bangs 
Vej 30 i København. 

Omkring 700 
medlemmer mødte op 
til faglige workshops, 

til lækker tapas, til 
underholdning og 

uformelt kollegialt 
samvær.

I det kommende 
år slutter flere 

akademiske 
organisationer sig til 

fællesskabet.
Magisterbladets 

fotograf deltog også. 
Resultatet ser du her.

Lea Gulstav (tv): “Jeg er 
kommet til arrangementet 
primært for de faglige til-
bud. I programmet er jeg 
faldet over en workshop 
om lønforhandling, som 
ser interessant ud. Jeg er 
også kommet, fordi jeg ge-
nerelt er nysgerrig og godt 
vil have et større indblik i, 
hvad et akademikerhus kan 
bruges til af sådan en som 
mig, der for tiden er i fast 
arbejde og har været det i 
nogle år”.

Trine Thygaard-Nielsen 

(th): “Jeg blev færdig som 
antropolog for et år siden 
og har heldigvis allerede 
haft en tidsbegrænset stil-
ling i et år på Dansk De-
sign Center. Nu er jeg så 
i gang med at søge videre, 
så det er især input til job-
søgning, jeg er interesseret 
i. Jeg planlægger at flytte 
til Spanien inden længe, så 
min situation er lidt usæd-
vanlig. Men der vil være 
ting, der kan være værd for 
mig at vide, også selv om 
jeg rejser udenlands”.

Anne Dorthe Suderbo: 

“Jeg er kommet i dag, 
fordi jeg ikke så tit har 
en anledning til at besø-
ge min fagforening. Pro-
grammet er både fest-
ligt og fagligt interessant, 
og det giver god mening 
at kombinere tapas og en 
god fadøl med at besø-
ge et par workshops. Det 
er i det hele taget først de 
senere år, at jeg for alvor 
har fået øjnene op for de 
tilbud, DM har til os, der 
er i arbejde og har væ-
ret det en del år, fx fyr-
aftensmøderne, som er af 
høj kvalitet, og som jeg 
derfor er meget glad for”.

2 2
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Karriere-
work-
shoppen var 
tæt besøgt 
hele efter-
middagen. 
Der blev gi-
vet gode råd 
og sparring 
om karriere, 
arbejdsliv 
og efterud-
dannelse. 
Det var også 
muligt at få 
tjekket sit cv.

Den musikalske underholdning 
stod Benjamin Koppel & friends for.

DM’s joblaboratorium, kort kaldet joblab, trak en strøm af nyuddannede til 
sig. Der blev givet inspiration til, hvordan man kan gribe jobsøgningen an.

Får du den rigtige løn? Hvordan kan du gribe 
en lønforhandling an? Trænger din ansæt-
telseskontrakt til at få et servicetjek? Hvad 
kan din tillidsrepræsentant hjælpe dig med? 
Alt det og meget mere blev der givet svar på i 
workshoppen for løn- og ansættelsesforhold.

Hvordan sælger du dig selv 
på et minut? Det kunne 
afprøves i elevatortale-
workshoppen, hvor MA gav 
gode råd og vejledning.

2 3
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DM’s formand, 
Ingrid Stage, nød 
selskabet med så 
mange DM-medlem-
mer – og vice versa.

Standupkomikeren 
Lasse Rimmer fik 
et godt tag om det 
kræsne publikum.

Bjarke Schønwandt 

 Mortensen (tv): “Det er 
fedt at blive inviteret på 
tapas og fadøl og tilbringe 
en hyggelig eftermiddag i 
selskab med Lars. Men jeg 
er selvfølgelig også optaget 
af, om jeg kan få job om et 
år, når jeg er færdig på re-
ligionssociologi på KU. Så 
alt, hvad der handler om at 
søge arbejde og om fremti-
dens arbejdsmarked, er på 
min to do-liste i dag”,

Lars Danielsen (th): “Jeg er 
kandidatstuderende på re-
ligionsvidenskab og reg-
ner med at være færdig 
om et års tid, så jeg er in-
teresseret i jobmarkedet 
for dimittender. Det ser 
jo umiddelbart lidt svært 
ud, så jeg er kommet pri-
mært for det faglige i dag. 
Jeg skal høre noget om, 
hvordan man præsente-
rer sig bedst i et cv, og jeg 
skal også en tur forbi den 
workshop, der forbereder 
os til at gå til jobsamtale”.

Morten Siig: “Jeg er her 
mest for at netværke, kort 
og godt. Jeg har netop af-
sluttet en ansættelse som 
rektor på et teknisk gym-
nasium og har syv års 
job erfaring fra Bruxelles 
inden da. Derfor er jeg 
optaget af at få ny kon-
takter her og genetablere 
gamle forbindelser, både 
i organisationerne og fra 
det bredere arbejdsmar-
ked. Jeg håber på at bli-
ve inspireret, men måske 
også selv inspirere nogen, 
når de hører, hvad jeg 
kan tilbyde”.

2 4
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Man morer sig.
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Som medlem af DM kan du få en lønkonto med  
Danmarks højeste rente. Vælg en bundsolid bank, 
som har fokus på dig og de ting, som du synes er 
vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste 
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på 
din lønkonto og 0% på resten. Det betyder, at du får mere ud 
af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af DM, have 
afsluttet din uddannelse – og du skal samle hele din privat-
økonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som 

af eksisterende og evt. nye realkreditlån skal formidles 
gennem Lån & Spar og Totalkredit. LSBprivat®Løn er en del 
af en samlet pakke af produkter og services. Vi skal kunne 
kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. 

Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. august 2013. 
Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din 
rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto.

SÅDAN FÅR DU 5%  
PÅ DIN LØNKONTO

Ring: Ring til os på 3378 1952

Online:  Gå på dmbank.dk og  
vælg ’book møde’. Så 
kontakter vi dig, så du 
kan få mere at vide om, 
hvad det betyder at få 
Danmarks højeste rente 
på din lønkonto. 
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Er du studerende?
Tjekstudiekonto.dk

Få Danmarks højeste rente 
på din lønkonto
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Fortjener jeres
tillidsrepræsentant 

et skulderklap?
Vis tillid og indstil jeres kandidat senest 1. oktober.

Der er 25.000 kroner til den vindende kandidat.

DM uddeler i november 2013 for anden gang tillidsprisen. Prisen går til et tillidsvalgt  
DM-medlem, der har gjort en særlig indsats for faglig aktivitet og har været en god 
talsmand for kollegerne.
 
Med kåringen som årets tillidsrepræsentant følger en pris på 25.000 kroner som 
anerkendelse for det gode arbejde. Prisen uddeles på årets DM-dag for tillidsvalgte  
19. november.
 
På dm.dk/tillidspris kan du selv eller sammen med dine kolleger indstille kandidaten.  
Skriv en kort motivation, og læs mere om tillidsprisen og kriterierne for at vinde.
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“Reklamer og markedsføring skaber 
ikke én eneste ekstra studerende på 
landets universiteter”.

Sådan lyder det fra tidligere studie-
chef på KU Jakob Lange, som i årevis 
har tordnet mod universiteternes brug 
af skatteyderkroner til reklame og 
markedsføring. Penge, som efter hans 
mening i stedet burde bruges på at 
højne studievejledningen. Derfor slår 
Jakob Lange til lyd for et politisk ved-
taget loft over udgifterne til markeds-
føring og et samtidigt krav til indhold 
i reklamerne.

“Reklamerne fører i bedste fald til, 
at ét universitet kan snuppe en stude-
rende fra et andet. Men de fanger ikke 
unge ind, som ikke i forvejen er sporet 
ind på universitetsvejen”, siger han.

Han bakkes op af en undersøgelse 
fra DM’s studiemagasin SEMESTER, 
som viser, at kun 20 ud af 929 stude-
rende mener, at reklamer og markeds-
føring i høj grad var medvirkende til, 
at de valgte det universitet, de endte på.

Også universiteterne selv bakker Ja-
kob Langes påstand op.

“Markedsføring skaber ikke i sig selv 
nye studerende”, medgiver hans efter-
følger på KU, studiechef Claus Nielsen.

Forventningsafstemning 
vs. markedsføring
“Præmissen om, at nogen skulle væl-
ge en uddannelse frem for en anden på 
grund af en plakat, er at tro, at unge er 
dumme. Min holdning til markedsfø-
ring er, at potentielle studerende får øj-

nene op for, hvad vi kan tilbyde, og på 
forskellene mellem universiteterne. Fak-
tisk synes jeg heller ikke, at ordet mar-
kedsføring er dækkende. Information og 
vejledning ville måske være bedre”, me-
ner Claus Nielsen, som fortæller, at en 
stor bid af de godt tre en halv millioner 
kroner, som KU bruger på central mar-
kedsføring, går til åbent hus-arrange-
menter og andre vejledningsevents.

En anden god bid 
går til viral markeds-
føring, som blandt 
andet inkluderer vi-
deodagbøger, hvor 
studerende fortæller 
om deres møde med 
KU og studielivet.

“Efter nogle år 
med nogle ret høj-
pandede, men me-
get sete plakater, så entrerede vi for 
fire år siden med et lille bureau, som 
mente, at vi burde satse på at kommu-
nikere mere direkte med potentiel-
le studerende. Det kom der så blandt 
andet vores videoer ud af”, fortæller 
Claus Nielsen, som ser videoerne mere 
som forventningsafstemning og vejled-
ning end som markedsføring. 

“70 procent af de ca. 7.000 besøgen-
de til åbent hus i foråret havde set en-
ten studielivsfilm eller andre af vores 
aktiviteter”.

Den store blå hjerne
I Aalborg er de mindre bange for at 
tale om branding og markedsføring.

Faktisk har AAU i snart 20 år ar-
bejdet benhårdt på at brande sig som 
Nordjyllands braintrustcentrum.

Tilbage i 1995 fandt presse- og 
markedsansvarlig for AAU Allan 
Clausen sammen med reklamebu-
reauet Fedder+Okkels for at mar-
kedsføre den daværende ingeniør-
uddannelse. Efter nogle år spredte 
reklamelysten sig til resten af uni-

versitetet, og i 
2000 kom Ole 
Okkels med idé-
en til den blå 
hjerne, som siden 
er blevet selve 
symbolet på uni-
versitetet.

I dag er hjer-
nen afbilledet på 
alt fra avis- og tv-

reklamer til meterhøje billeder på en 
silo i Aalborg Havn, på en bybus og på 
universitetets egen luftballon.

“Det er lykkedes os at skabe et 
brand, som samtidig sender et bud-
skab. Vi har kørt med to slogans: 
“Learning seriously affects your 
brain”, og “Teamwork seriously affects 
your brain”. Det er noget, folk husker, 
og vi er da også det universitet, der er 
gået mest frem i forhold til ansøgnin-
ger”, lyder det fra Nordjylland.

Alligevel er det kun to studerende 
ud af de 929, der har deltaget i DM’s 
studieundersøgelse, der siger, at rekla-
me og markedsføring har fået dem til 
at vælge netop Aalborg Universitet.

Vi reklamerer, 
altså er vi her
Universiteterne bruger officielt godt 40 millioner kroner på at markedsføre sig 
igennem diverse kampagner. Et tal, der dog er adskillige ukendte millioner højere, 
fordi metoderne til opgørelse er vidt forskellige. Nødvendige udgifter, mener 
universiteterne. Vanvid og spild af skatteydernes penge, mener tidligere studiechef.

““DDDeettt eerr lllyykkkkkkeedddeess ooss 
at skkabbe et bbrandd, 
som samtidig sen-
ddeerr eett bbuuddsskkaabb”..

AllAllanan ClaClauseusenn, prepressesse o- ogg 
 markedsansvarlig for AAU
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“Det kommer ikke bag på mig, og 
det bekymrer mig heller ikke. Hvis 
man stod uden for Føtex og spurgte de 
kunder, der kommer ud, hvorfor de har 
købt lige de produkter, de har, så ville 
de heller ikke svare, at det er på grund 
af en reklame, de har set. Men vi ved, 
at reklamer påvirker dem, der ser dem. 
Også selv om de ikke er klar over det. 

Så sådan en undersøgelse tager jeg helt 
roligt”, siger Allan Clausen.

“Og så tror jeg i øvrigt, at vores stu-
derende primært kommer, fordi vi har 
en spændende og anderledes studie-
form og en række uddannelser, der 
ækvivalerer de unges og samfundets 
behov. Her kan hjernebrandet være 
med til på en visuel genkendelig facon 
at henlede de unges opmærksomhed på 
Aalborg Universitet og den studieform 
og de uddannelsestilbud, vi tilbyder”.

Sådan skaber man djøf-arbejde
AAU har også en anden rekord end an-
tallet af ansøgninger. 

Universitetet havde nemlig suverænt 
det højeste markedsføringsbudget, da 
Uddannelsesministeriet i 2011 bad om 
indsigt i alle universiteters budgetter. 9,4 
millioner lød udregningen på dengang.

“Men det er faldet. I år har vi 2,4 
millioner til central markedsføring”, 
siger Allan Clausen, som forklarer 

2011-tallenene med, at universitetet 
det år udvidede voldsomt på landsplan, 
og der var flere nye skoler og sammen-
lagte afdelinger, som ønskede at gøre 
opmærksom på sig selv”.

De 2,4 millioner i år går ifølge Allan 
Clausen først og fremmest til informa-
tion om åbent hus-arrangementer og 
anden mere direkte information. 

Og det er ikke en krone for meget. 
Universitetet har knopskudt til Syd-

jylland og København, og der er behov 
for oplysning, mener kommunikati-
onschefen.

Derfor har Allan Clausen også mest 
et skuldertræk tilovers for tidligere 
studiechef Jakob Langes ønske om et 
politisk loft over universiteternes mar-
kedsføringsbudgetter.

“Det er et forslag, der kan skabe fast 
arbejde til en masse djøf’ere, der skal i 
gang med at kontrollere budgetterne”, 
siger han.

“Helt ærligt, så er der jo ikke noget 
ved at have Danmarks bedste uddan-
nelser, hvis man ikke kan gøre op-
mærksom på sig selv. Og jeg har ikke 
dårlig samvittighed over, at vi bruger 
skatteyderkroner på det. I Aalborg gør 
vi alt det, regeringen beder om: Vi har 
mange mønsterbrydere, vi får de stu-
derende hurtigst igennem uddannel-
serne, og vi har stor fremgang i ansøg-
ninger. Selvfølgelig er der nogle etiske 
grænser, men når de er overholdt, så 
mener jeg, at det er både gavnligt og 
fornuftigt at brande og markedsføre et 
godt produkt. Det er dem, der ikke er 
synlige, der har det svært i disse år”.

Rundbordssnak
Succesen med at skabe et brand i Aal-
borg får ikke Jakob Lange til at vakle i 
sin overbevisning om, at skatteyderpenge 
skal gå til uddannelse og ikke til reklame.

Han undrer sig over, hvor ofte man 
ser universiteternes reklameplakater 
eller bannere hænge side om side. Eller 
mere aggressivt: At ét universitet hæn-
ger sine bannere tæt på et andet. 

Svært provokerende, mener Lange.
“Var det private virksomheder, så 

kunne vi være ligeglade. Men det er 
offentlige institutioner, som lever af 
offentlige midler. Jeg begriber ikke, 
hvorfor de ikke sætter sig ned omkring 
et bord – flere er de jo ikke – og be-
slutter sig for at stoppe det”.

Sådan en rundbordssnak ligger tilsy-
neladende ikke lige om hjørnet. Claus 
Nielsen, studiechef på Københavns 
Universitet, ser heller ingen tegn på, at 
markedsføringskampagnerne vil blive 
færre eller væsentligt mindre.

“Hos os kommer budgettet forment-
lig ikke til at stige, og det er muligt, at 
det faktisk bliver ramt af grønthøster-
besparelser, men jeg mener grundlæg-
gende ikke, at vores penge bliver brugt 
på noget ufornuftigt. De går først og 
fremmest til reel information og vej-
ledning”, påpeger han.

“Op til 2007 var KU meget usyn-
lig. Der var nok en konservativ hold-
ning til, at de, der ville på KU, nok 
skulle finde os. Med tiden var KU 
blevet meget usynlig. Vi oplevede et 
behov for at kommunikere, at KU 
også var uddannelse og ikke alene 
forskning. Det kan forekomme irra-
tionelt, men det er nødvendigt hele 
tiden at være synlig og fortælle om 
universitetets uddannelser”, fortæller 
Claus Nielsen.

“Det svære i alt det her er jo, at 
man i en eller anden grad er nødt til 
at følge med. Man kan ikke bare læne 
sig op ad et godt ry. Man er nødt til 
at vise, at man findes. Det er vilkåret 
lige nu”.   

Magisterbladet har forgæves forsøgt at få 

en kommentar fra Syddansk Universitet. 

Vi ville gerne have spurgt, hvad Syddansk 

får ud af landets andethøjeste markedsfø-

ringsbudget på 7,1 million kroner. Og hørt, 

hvad formanden for Rektorkollegiet, Jens 

Oddershede – også rektor på SDU – tænker 

om idéen om en fælles strategi i Rektorkol-

legiet om at nedbringe budgetterne. Men 

trods gentagne forsøg til rektor og univer-

sitetets kommunikationschef er det altså 

ikke lykkedes at få universitetet i tale.

Tilbage i 2009 sagde Oddershede ellers 

til Dagbladet Information:

“Jeg vil hellere have studerende, der 

kommer efter modne overvejelser, end 

dem, der er lokket til af vores markedsfø-

ring. Så jeg synes ikke, tendensen gavner 

os som sektor”. 

Men hvorfor Rektorkollegiet ikke har 

taget skridt til at ændre tendensen i de for-

gangne fire år, har vi altså desværre ikke 

kunnet få svar på i denne omgang.

STILHED FRA SYDDANSK

Læs mere om universiteternes markedsføring  
i DM’s online studiemagasin SEMESTER på www.dmsemester.dk

““PPPrrææmmiiisssseenn oomm, aattt nnooggeenn 
skkulllle vællge en uddddannell-

se frem for en anden på 
grund af en plakat, er at 

ttrroo, aatt uunnggee eerr ddduummmmee.

Claus Nielsen, studiechef på Københavns Universitet
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Indbakken: Helhedsskolen. 
Hvordan og hvorledes?

Fra: Thomas JensenDato: Oktober 15, 2013 6:29:54 PM GMT+02:00

Til: Søren Kaspersen !!

Læs, hvordan MPA 2014 kan løfte din ledelse til 
et helt nyt niveau, på MPA2014.dk

NY OFFENTLIG VIRKELIGHED

CBS MPA – VIDEN, DER SKABER VÆRDI

Internationalt top-akkrediteret. Den eneste i Danmark

At implementere ikke afprøvede skolereformer hurtigt og sørge for, at de fungerer efter hen-
sigten, kræver nye løsninger – og nye måder at finde dem på. Derfor introducerer CBS MPA 2014.
Den første MPA-uddannelse i Danmark, som tager afsæt i den nye offentlige virkelighed. Uddan-
nelsen er Triple Crown akkrediteret og kåret til den 5. bedste MPA-uddannelse i Europa. MPA 2014 
vil gøre dig i stand til at skabe det ledelsesrum, hvor du effektivt kan håndtere dine udfordringer. 
Det betyder maksimal strategisk handlekraft for dig – og maksimal merværdi for samfundet. 



Der var ingen tøven i stemmerne, da ef-
terår og finanslovsdebat satte ind i 2010.

S og SF ville have en kraftig be-
grænsning af de offentlige uddannelses-
institutioners – herunder universiteter-
nes – mulighed for markedsføring. Af 
sig selv. Og ikke mindst imod de andre. 

Et forslag, som ifølge partierne ville 
kunne spare staten for 400 millioner 
kroner.

De to partier skrev dengang i deres 
finanslovsforslag, at “annonceringen 
har nået et omfang, der langt overskri-
der reel oplysning og vejledning”, og 
at “det er meningsløst, når offentlige 
uddannelsesinstitutioner konkurrerer 
mod hinanden gennem annoncering”.

S og SF var ikke i regering i efter-
året 2010. Det er de derimod dette ef-

terår, hvor finanslovsforslaget netop er 
lagt frem, men uden det forslag, som 
for små tre år siden lå partiernes ud-
dannelsespolitiske ordførere så meget 
på sinde. Heller ikke sidste år, hvor S 
og SF også var i regering, var forslaget, 
som kunne spare staten for så mange 
millioner, med.
Hvorfor ikke?
“For tre år siden ønskede vi at rej-
se et signal over for universiteterne. 
Vi ville fortælle, at det ikke er i or-
den at bruge offentlige midler til store 
 billboardreklamer, hvor der reelt ikke 
er ret megen anden information end at 
gøre opmærksom på, at man findes”, 
siger Socialdemokraternes ordfører for 
forskning, innovation og videregåen-
de uddannelser, Mette Reissmann, som 

samtidig understreger, at hun ikke selv 
sad i Folketinget dengang for tre år si-
den.

Ingen politisk indblanding
Annonceringen fra universiteternes side er 
jo ikke blevet mindre i de tre år, så de har 
måske ikke helt forstået det signal, I send-
te. Alligevel er forslaget ikke blevet gen-
fremsat. Hvad er jeres holdning så i dag?
“Nej, det er rigtigt, at det ikke har væ-
ret fremsat siden. Men vores holdning 
er den samme. Vi mener, at uddannel-
sesinstitutionerne skal bruge pengene 
på uddannelse i stedet for markedsfø-
ring”, siger Mette Reissmann.

“Men vi ønsker samtidig, at der skal 
være et armslængdeprincip mellem po-
litikerne og institutionerne, og derfor 

Ingen hjælp fra regeringen
I 2010 – før de kom i regering – fremlagde S og SF et finanslovsforslag, som 
skulle dæmme op for universiteternes interne reklameslagsmål. Forslaget nåede 
aldrig den daværende finanslov. I dag er partierne selv i regering, men der er 
ingen planer om at genfremsætte forslaget. Til stor fortrydelse for KU’s tidligere 
studiechef Jakob Lange.
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vil vi ikke gå ind og lovgive om et loft 
over, hvor mange penge der må gå til 
markedsføring”.

Glade studiner på en grøn græsplæne
Det er ikke en melding, der huer tidli-
gere studiechef på KU Jakob Lange.

“Efter min mening burde der netop 
være et politisk krav til både omfanget 
og indholdet af universiteternes mar-
kedsføring. Det vil reelt sige, at der bør 
være et lovgivningsloft over, hvor mange 
skatteyderpenge universiteterne har lov 
til at bruge på at brande sig selv, og sam-
tidig skal der være et specifikt krav til, at 
den informationsværdi, der findes i re-
klamerne, skal være lødig og høj”, siger 
Jakob Lange, som altid har talt bran-
ding- og reklametankerne midt imod.

“Markedsføring kan være fornuf-
tigt, hvis der er behov for at gøre op-
mærksom på en ny uddannelse eller 
et åbent hus-arrangement. Men den 

informationsværdi, der findes i langt 
hovedparten af annoncerne, kan ligge 
på et meget lille sted. Man ser bil-
leder af glade studiner, der hopper 
rundt på en grøn græsplæne i som-
mersolen, eller af en indvandrer med 
et stort smil. Det er så politisk kor-
rekt, at det er til at brække sig over, 
og det har ingen reel værdi. Derfor 
burde politikerne tage det ansvar på 
sig at lave nogle retningslinjer”.

Men det er regeringen som sagt 
langtfra parat til. Eller som Mette 
Reissmann siger:

“Vi har noteret os, at der foregår 
en nogle gange aggressiv markedsfø-
ring, og vi siger højt, at vi foretrækker, 
at det foregår på en kvalificeret måde 
med saglig information som mål. Men 
vi kommer ikke til at blande os yderli-
gere”.   

ENHEDSLISTEN VIL 
HAVE HANDLING
I modsætning til Socialdemokra-
terne og SF holder Enhedslisten 
fast i deres bekymring for omfan-
get af markedsføring fra universi-
teterne. 

“Den interne konkurrence uni-
versiteterne imellem betyder, at det 
er skruen uden ende, og der er in-
gen udsigt til, at udgifterne begyn-
der at falde. Tværtimod. Og det er 
stærkt problematisk”, mener par-
tiets forskningspolitiske ordfører, 
Pernille Skipper, som flere gange 
har stillet spørgsmål til uddannel-
sesminister Morten Østergaard om 
universiteternes markedsførings-
budgetter. 

“Universiteterne får jo ikke pen-
ge med det formål, at de skal ende 
i lommerne på private reklame-
bureauer. De får penge til at sikre 
kvalitet i forskning og uddannelse 
af de studerende. Og det bekymrer 
mig, at universiteterne disponerer, 
som de gør. Når vi hører histori-
erne om studier med fire timers 
undervisning om ugen, mangel på 
specialepladser, undervisning med 
siddeplads i vindueskarmen og alt 
for få vejledningstimer, bliver man 
jo frustreret over, hvor mange pen-
ge der bruges på reklamer. Samti-
dig ved vi også godt, at taxameter-
systemet betyder, at universiteterne 
er nødsaget til at tiltrække stude-
rende, hvis de skal klare sig økono-
misk i fremtiden – der er jo i vir-
keligheden tale om en ond spiral, 
som kun kan brydes med politisk 
handling”.

Pernille Skipper mener, at der 
er behov for mere klarhed, hvilket 
blandt andet betyder en klar defini-
tion af markedsføring og reklamer 
over for egentlig studievejledning. 

“Fortsætter stigningen i udgif-
terne, må vi overveje at lave poli-
tisk fastsatte begrænsninger. Men 
allerhelst så Enhedslisten en taxa-
meterreform, som slår bak i forhold 
til konkurrencen mellem universi-
teterne, så de kan bruge skattekro-
nerne på kerneopgaverne”.

  2008 2009 2010 2011

KU 3,6 3,8 3,8 3,5

AU 1,9 2,6 2,7 2,7

SDU 6,6 7,5 7,1 7,1

RUC 3,8 3,1 2,7 2,5

AAU 3,1 4,3 4,7 9,4

CBS 4,1 3,5 5,2 4,7

DTU 6,7 8,2 6,5 6,7

ITU 1,9 2,8 2,1 2,1

I alt 31,8 35,7 34,8 38,6

Universiteternes  

omsætning i alt 20.349 22.223 23.289 24.184

Udgifter/omsætning 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 %

Andelen af udgifter til reklame og markedsføring i forhold til universiteternes samlede 

udgifter er uændret over tid.

Samlet for de videregående uddannelser blev der i 2011 brugt 200,3 mio. kr. ud af en 

samlet omsætning på 31.346,3 mio. kr. svarende til 0,6 pct.

Kilde: Uddannelsesministeriet, 2011

UDGIFTER TIL REKLAME OG MARKEDSFØRING I 2008-2011 (LØBENDE PRISER, MIO. KR.)

“Vi mener, at uddannelsesinstitutioner-
ne skal bruge pengene på uddannelse i 
 stedet for markedsføring”.

Mette Reissmann (S), forskningspolitisk ordfører
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Peter Pagh, juraprofessor, i Information

SIKRING MOD LØNTAB 
I STÆRK STIGNING

Indonesiske teenagepiger skal bevise, at 

de er jomfruer, for at komme ind på gym-

nasiet, mener uddannelseschefen i en in-

donesisk landsby. Uddannelseschefen er 

kommet på den alternative form for opta-

gelseskriterium, fordi seks gymnasiepiger 

er blevet anholdt for prostitution.

En fremgangsmåde, der kunne inspire-

re til mange spøjse optagelseskriterier.

Aldrig har så mange danskere haft en forsikring, der giver ekstra hjælp 

ved arbejdsløshed. Antallet af forsikringer er steget med 52 % på et år, 

skriver UGEBREVET A4. Tendensen vil fortsætte, spår fagfolk. Ikke mindst 

udhulingen af dagpengene bidrager til den økonomiske utryghed.

Institut for Naturfagenes Didaktik 

(IND) har vundet kampen om den 

hidtil største forskningsbevilling 

på 4 mio. euro fra EU inden for na-

turfagsdidaktik. Forskningsprojek-

tet skal arbejde med nye måder at 

evaluere undervisning og læring af 

naturvidenskab og matematik på. 

Projektet gennemføres med et kon-

sortium af 10 europæiske forsk-

ningsinstitutioner med IND’s insti-

tutleder Jens Dolin som koordinator.

IND VINDER 
EU- BEVILLING PÅ 
30 MIO. KR.

Jomfruer velkomne

Private aktører er længere om at få ledige i job end kommunale jobcentre. 

Og det er en dårlig forretning, for samfundet mister nemlig 11.000 kr. pr. le-

dig ved at benytte de private aktører. Det viser en analyse fra Det Nationale 

Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA). En ledig, 

der får hjælp af en privat aktør, går arbejdsløs i to uger mere end en ledig, 

der får hjælp af det kommunale jobcenter, er en af konklusionerne.

LANGSOMME
PRIVATE AKTØRER
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Styrk vejen  
til toppen

E F T E R U D D A N N E L S E

MBA er en klassisk, forskningsbaseret MBA, der er fleksibelt 
tilrettelagt, så du kan kombinere både arbejde, familieliv og 
studium. MBA-uddannelsen er for nuværende og kommende 
ledere. MBA’en styrker dine forudsætninger for at analysere, 
vurdere samt lede og udvikle din virksomhed. 

❚   Kontakt mastersekretariatet på tlf. 65 50 32 40 eller e-mail: 
mba@sam.sdu.dk

Læs mere på ➜ sdu.dk/mba

 

Business 
Administration

MBA

M A S T E R  o f

Vælg mellem:

❚  MBA Classic

Eller en af følgende nye retninger  
inden for:

❚   MBA Innovation Management

❚   MBA Supply Chain Management

F O R S K N I N G S B A S E R E T  E F T E R U D D A N N E L S E
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De islandske fædre er flittigst til at gå 
på barselsorlov med deres børn. Men 
også både finnerne, nordmændene og 
svenskerne gør det i langt større om-
fang end de danske mænd. 

At en øremærkning af barsel til fæd-
rene har en kolossal betydning for or-
lovsmønstrene i de forskellige nordiske 
lande, er en af konklusionerne i et studie 
fra Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd, der har nærlæst og sammen-
kørt nordisk forskning på området.

Studiet peger på, at der er flere do-
minerende forklaringer på, hvorfor 
der er så store forskelle på orlovsad-
færden i lande, vi traditionelt sam-
menligner os med. Fordelingen af 
barsel mellem far og mor er fx både 
økonomisk og kulturelt bestemt. En 
øremærkning opfattes som en rettig-
hed, men mændene tager til gengæld 
sjældent orlov ud over den øremær-
kede periode. Det står også klart, at 
mødrenes uddannelsesniveau har en 
afgørende betydning for, hvordan far 
og mor fordeler orloven. I familier, 

hvor moderen har en lang eller længe-
revarende uddannelse, vil forældrene 
i højere grad dele orloven mellem sig. 
Dog er der en lavere sandsynlighed 
for, at fædrene tager orlov, hvis de sid-
der i et lederjob.

Især en ting har slået seniorforsker 
Helle Holt fra SFI, der har sammen-
skrevet rapporten for Beskæftigelses-
ministeriet.

“Det er overraskende, at lovgivnin-
gen i så høj grad er med til at norma-
lisere barselsorlov for fædrene og dens 
længde. Når loven siger tre måneder, 
så tager de tre måneder, sjældent hver-
ken mere eller mindre. Det understre-
ger, at har man et politisk ønske om at 
skubbe til en mere ligelig fordeling af 
barslen mellem mænd og kvinder, så 
er lovgivning altså vejen frem”, under-
streger Helle Holt.

Hemmelig lykke
Mens Sverige, Norge, Finland og Is-
land har øremærket en del af orloven 
til fædre, skiller Danmark sig ud ved 

kun at have reserveret den ganske kor-
te periode til fædre umiddelbart efter 
fødslen. 

“Hvis man i Danmark ændrer lov-
givning, som det fremgår af regerings-
grundlaget, at man gerne vil, så vil 
danske mænd formodentlig tage lige så 
meget orlov som mænd i de andre nor-
diske lande”, vurderer Helle Holt.

Det er muligt, at det vil ske helt af 
sig selv med tiden, lovgivning eller ej, 
tilføjer SFI’s seniorforsker;

“Jeg blev ringet op af en mand, ef-
ter at jeg havde deltaget i en radiodebat 
om mænd og barsel. Han fortalte mig, 
at han allerede for 20 år siden havde 
været på orlov med sin datter, og at det 
var noget af det bedste, han nogensin-
de havde oplevet. Hans pointe var, at 
det hidtil har været hemmeligholdt for 
mange mænd, hvor fantastisk det er at 
få lov at være sammen med sine børn 
derhjemme, mens de er små. Og at det 
kun er et spørgsmål om tid, før kvin-
derne ikke kan holde det hemmeligt 
længere”.   

LOVGIVNING VIL  
NORMALISERE BARSEL TIL FÆDRE
En øremærkning af barsel til fædre vil resultere i et stigende antal mænd på orlov 
med deres små børn. Det dokumenteres igen-igen af et studie fra SFI.

“Hvis man i Dan-
mark ændrer lov-
givning, som det 
fremgår af rege-

ringsgrundlaget, at 
man gerne vil, så vil 

danske mænd for-
modentlig tage lige 
så meget orlov som 

mænd i de andre 
nordiske lande”.

Helle Holt, seniorforsker, SFI

Læs også lederen på side 3.
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Møder, konferencer og  
Danmarks smukkeste natur

Det naturlige ophold

En kæde 
af  6 hoteller de 

smukkeste steder 
i Danmark

Sinaturs hoteller ligger steder hvor du ser mere hav,  
skov, hede og eng, end du ser asfalt og biler.  

Vi har mere end 40 års erfaring i møder og konferencer  
og glæder os til at byde dig indenfor - og udenfor.   

sinatur.dk

Hotel Haraldskær, v. Vejle   
T/ 7649 6000

Hotel Frederiksdal, Lyngby 
T/ 4585 4333

Hotel Sixtus, Middelfart 
T/ 6441 1999

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens 
T/ 6373 7373

Hotel Storebælt, Nyborg 
T/ 6531 4002

Hotel Skarrildhus, Herning 
T/ 9719 6233

Konferencedøgn 

fra 1.399,-
 

 pr. pers. 

30% 
C02 reduktion
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Bekend 

Sammensat!? Julia 
Lahme er stylet op. 
“Jeg kommer ingen
vegne med mit bud-
skab, hvis ikke det
er pakket lækkert
ind”, siger hun. Men
hun vil helst skrælle 
overfladen af.  
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Der er noget paradoksalt ved  Julia Lah-
me. På de high-res pressefotos, som hun 
har sendt til Magisterbladet. Fordi hun 
“ikke har tid” til at lade sig fotografere, 
er hun stylet godt op, og på det indby-
dende, softtonede portræt på sin nye bog 
om blogging lyser hun som en rekla-
me for et hudprodukt. Forsiden er femi-
nin, pastelfarvet. Det virker ikke som et 
tilfælde. Hendes blog fører samme stil. 
Der er billeder af hende selv fra mode-
ugen og tips om glimmer og cremer. 

Paradokset består i, at Julia Lah-
me gerne vil skrælle det yderste lag af. 
Hun vil ind under overfladen, ind bag 
myterne og løgnene om det pletfrie og 
perfekte kvindeliv. Som hun siger: 

“Jeg kommer ingen vegne med mit 
budskab, hvis ikke det er pakket læk-
kert ind”.

Hun har inviteret til “chokolade og 
virkelig god kaffe”, men chokoladen har 
hun nu glemt, da hun i bare tæer byder 
velkommen i de lyse lokaler i sit PR- og 
kommunikationsbureau på Østerbro, 
måske fordi hun er under “latterligt tids-
pres” af optagelserne til en tv-program-
række, hun ikke må snakke om. 

“Mit store projekt – okay, det lyder 
måske lidt heftigt – men min grund-
læggende idé med rigtig mange ting er 
at skrælle min egen overflade af. Jeg er 
jo en del af en generation, der fik at vide 
af vores 1970’er-forældre, at vi kunne 
alt. Det har vi så oversat til, at vi også 
skulle alt. Så kvinder i min generation 
skal have en flot karriere, lækre børn 
og et flot hjem, have råd til skiferie og 
tropeferie om vinteren, og så skal vi i 
øvrigt veje 57 kilo, samtidig med at vi 
helst skal arbejde deltid, så vi kan være 

noget for dem derhjemme. Det idealbil-
lede er jeg rigtig bange for. Jeg er bange 
for, at vi bliver så overfladiske i vores 
liv, at vi ikke når at lære noget af hinan-
den, fordi vi har så travlt med at leve op 
til noget vi tror, er det ideelle liv”.

Lipstick feminism
Julia Lahmes eget ideelle liv fik et hak 
i tuden, da hun blev fyret som chef-
redaktør på Cosmopolitan. Magasi-
net blev lukket. Hun indså, at hun selv 
havde bekendt sig til de modstridende 
ydre krav, som kvæler kvinders frihed. 
Hun var en del af løgnen. Og anty-
der man så, ironisk, at hun som besty-
rerinde af de glittede sider i Cosmopo-
litan endte med 
at blive et of-
fer for løgne, hun 
selv var med til at 
publicere, tager 
man helt fejl, fast-
slår hun.

For Cosmopo-
litans dagsorden 
under Julia Lah-
mes ledelse var frisættende.

“Jeg tog udgangspunkt i Helen Gur-
ley Brown, der omskabte Cosmopoli-
tan, da hun overtog bladet i 1960’erne, 
og opfandt det, vi i dag kender som 
lipstick feminism. Altså at kvinder 
godt må gå på arbejde, have deres egen 
bankkonto, et frigjort sexliv, se godt 
ud, at de ikke behøver at leve et kon-
ventionelt familieliv, at de selv må be-
stemme. Den form for feminisme, hun 
stod for, forsøgte jeg at føre videre”.

Kvinder skal ikke lade sig presse ind 
i bestemte roller. Det er ikke et enten-

eller. Men de skal selv tage ansvaret 
for at definere sig selv, og det er den 
store udfordring. 

“Jeg oplever, at kvindelivet er multi-
facetteret. Vi kan sagtens interessere 
os for det indre, samtidig med at vi in-
teresserer os for det ydre. Men balan-
cen må ikke tippe. Hvis vi fokuserer 
for meget på det ydre, så står det i ve-
jen for de ting, vi mangler at opnå. Jeg 
plejer at sige, at hvis man som kvinde 
bruger lige så lang tid på at bekymre 
sig om ligestilling, som man gør på at 
overveje, hvad man skal have på om 
morgenen, så ville vi nå meget læn-
gere. Et af de store problemer i det 
danske samfund er, at kvinderne er 

holdt op med at 
kæmpe. For det 
går jo godt, mæn-
dene “hjælper til” 
derhjemme. Men 
det er der, vi har 
brug for ligestil-
ling, som med-
fører lighed i løn 
og barsel og lig-

hed mellem fædre og mødre”.

Opslagstavle og refleksionsrum
Efter Cosmopolitan gav Julia Lahme 
sig til at freelance, og den eneste måde 
for hende at komme videre på var ved 
at knokle.

“Bortset fra en opgave, hvor hono-
raret var et gavekort på 500 kr. til Mad 
& Vin, tog jeg alle de opgaver, jeg 
kunne få. Der er få gange, hvor jeg har 
tænkt, at det er under min standard el-
ler ikke fint nok. Sådan har det altid 
været”.

elser og sminke
Magisterbladet har mødt etnologuddannede Julia Lahme, der offentligt 
udstillede sine oplevelser med at blive fyret som chefredaktør. Og som gjorde 
comeback som driftig erhvervskvinde, forfatter og blogger.

“Jo smallere en niche 
man interesserer sig 
for,, jjjo mere interes-
sant bliver det oftest 
at læse en blog”.
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En del af forklaringen finder man i 
Midtjylland. Julia Lahme er cand.mag. 
i etnologi, men fik efter studierne job 
i Bestseller-koncernen, hvor hun var 
med til at banke tøjgigantens interna-
tionale PR op. Købmandskab mere end 
akademikerfaglighed blev værdsat, og 
der skulle præsteres. Det var vigtige 
lærepenge, som hun tog med sig videre.

“Det der med at miste min hver-
dag efter Cosmopolitan var vanvittigt 
hårdt. Men jeg opdagede også, at jeg 
var ret god til at bygge den op igen”.

Det hjalp også, at hun forinden havde 
udgivet den personlige beretning “Hvor 
lagde jeg babyen?”, der blev en bestsel-
ler, og samtidig var begyndt at blogge. 
Om glimmer og mode, men også om 
hende selv, mand og barn, ligestilling 
og feminisme. Bloggen er en opslagstav-
le og et refleksionsrum. Og et proffesio-
nelt udstillingsvindue.

“Bloggen har haft en meget afgørende 
betydning for mit professionelle liv. Den 
fik ret hurtigt mange læsere, selvfølge-
lig også fordi min første bog var en suc-
ces. Jeg bruger bloggen til at skabe de-
bat, men også til at samle e-mailadresser 
ind. Jeg har et mini-magasin, som der er 
mange, der er begyndt at abonnere på 
via bloggen. Det gør, at jeg faktisk har 
nogen at sælge noget til, tilbyde mine 
kurser til, og det er også en måde, hvor 
folk har lært min måde at arbejde med 
kommunikation på”.

Ikke durkdreven selvpromovering
Der er ikke vandtætte skotter i Ju-
lia Lahmes liv. Tingene flyder sam-
men. Privat og offentligt, kommercielt 
og ikke-kommercielt. Og det er ikke 
durkdreven selvpromovering. Trangen 
til at kommunikere, berette og beken-
de er lige så gammel som skriften, og 
som sådan er der noget ganske alment 
ved det blogunivers, hun er en del af, 
mener hun.

“Blogging er en forlængelse af vo-
res lyst til at tale med hinanden og et 
udtryk for, at vi gerne vil forholde os 
til hinanden og den verden, vi lever i. 
Rigtig mange blogs handler om hob-
byer. Vi er et fritidsdrevet samfund, 
og mange arbejder for at holde fri. Så 
kan bloggen være en forlængelse af ens 
frihed. Men bloggen kan også være en 
dagbog over, hvordan man synes, ens 
liv ser ud, ligesom mange bruger den 
professionelt til i større eller mindre 
grad at skabe en faglig identitet”.

Mange blogs handler om at vise den 
fineste side at sit liv frem. Den mest 
succesfulde. Men sådan er det ikke 
med Julia Lahme. Hun viser overfla-
den, men vil også ind under den.

“Det er klart, at den virkelighed, jeg 
skaber og viser på min blog og i mine 
bøger, er den del af min virkelighed, 
jeg vælger at vise frem. Men det har 
aldrig drejet sig om, at det bare skal 
være pænt. Jeg har skrevet fra de mest 
sårbare steder i mit liv, som da min 
mor døde af kræft, eller da jeg blev fy-
ret. Så jeg har ingen hemmeligheder 
og ingenting at skjule”.

Øger følsomheden
Der er over 75.000 aktive bloggere i 
Danmark, og de fleste er kvinder.

“I Danmark og i Skandinavien er 
langt de fleste bloggere kvinder, fordi 
blogging på vores breddegrader er ble-

vet noget, der handler om livsstil og 
en form for forlængelse af den maga-
sinverden, vi kender i forvejen. Der er 
madblogs, og der er haveblogs, mens 
bloggerne i USA i lige så høj grad er 
mænd, der skriver om politik og øko-
nomi og alle mulige andre ting”.

Der er med andre ord masser af po-
tentialer og uudnyttede muligheder for 
danske bloggere, der vil give sig i kast 
med det mere nicheprægede, mener hun.

“Jo smallere en niche man interes-
serer sig for, jo mere interessant bliver 
det oftest at læse en blog. Fx kan det 
være vanvittigt spændende, hvis en ge-
olog lægger tre nye sten op om ugen, 
eller hvis nogen, der ved virkelig me-
get om en detalje i verdenshistorien, 
har lyst til at dele det med os andre. 
Det kunne være fedt at få mere faglig-
hed ind i bloguniverset. Jeg burde selv 
være meget mere stringent i forhold 
til nicher, men nu har jeg blogget så 
længe og har rigtig mange læsere, som 
holder af mit miks af indhold, så det 
holder jeg fast i”.

Selv kan hun ikke lade være med at 
tage de faglige briller på, når hun læser 
andres blogs.

“Man kan læse øjebliksbilleder ud 
af blogscenen, som er vanvittigt in-
teressante. Fx er det spændende at se, 
hvordan andre menneskers familie-
liv ser ud. Som etnolog er det en fan-
tastisk kilde til at se, hvordan andre 
mennesker ser deres eget liv her og 
nu. Det er jo dagbøger fra vores sam-
tid. Det er et særligt blik, man får, og 
man får lov til at se verden gennem 
andres øjne. Man kan så være enig el-
ler uenig, men det øger følsomheden 
for, hvordan vi som samfund hænger 
sammen”.   

JULIA LAHME

er uddannet etnolog

har arbejdet i modebranchen, blandt andet som chefredaktør på Cosmopolitan

driver i dag et seks mand stort PR- og kommunikationsbureau med speciale i branding og markedsføring

har skrevet bøgerne “Hvor lagde jeg babyen?” (2009), “Sig farvel. Hvad præster ved om sorg” (2009) og 

“Sandheder fra en løgner. Krakelerede billeder fra et voksenliv” (2010). “Blog bogen”, en hands on-guide til 

blogging, er netop udkommet.

“Det er en forlængelse af 
vores lyst til at tale med 

hinanden og et udtryk 
fffooorrr, aaattt vvviii gggeeerrrnnneee vvviiilll fffooorrrhhhooolll-

ddee ooss ttiill hhiinnaannddeenn oogg ddeenn 
verden, vi lever i”.

M A G I S T E R B L A D E T  1 1  ·  S E P T E M B E R  2 0 1 3

4 0 M A G I S T E R  M E D  P R O F I L  fortsat



Har vi en fremtid sammen?

Det næste store skridt for menneskeheden kommer ikke til at handle om at komme væk 
fra jorden, men om at kunne blive på den. Vi bliver nødt til at omstille os til en økonomi, 
der ikke ødelægger naturen. Men hvordan og til hvilken pris?
 
DR og Dagbladet Information leder efter projekter, der viser vejen. Det gør vi lige nu på 
DR P4 og på voresomstilling.dk, og det bliver vi ved med at gøre i Information. 

Information stiller om

SMS ”TILBUD” til 1241

ring 70 10 19 30 eller besøg  

information.dk/4ugergratis

Information udkommer mandag -lørdag. Tilbuddet gælder til 31.12.2013 og  gælder kun husstande, der ikke har abonneret de seneste 12 måneder. 
Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Sms koster 0 kr. + alm. sms takst, betales via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongens-
gade 40C, 1264 København. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. Ved levering til udlandet opkræves porto.

M A G I S T E R B L A D E T  1 1  ·  S E P T E M B E R  2 0 1 3

4 1



K U L T U R H I S T O R I E

Det maritime Kerteminde

Kurt Risskov Sørensen (red.) 
Østfyns Museer, 2013,  
170 sider, 168 kr.
En bog om Kerteminde og 
byens eksistensgrundlag: 
havet. Havet, der gav føde 
og handel, men også bød på 
trusler i form af krig, over-
svømmelser og isvintre. Om 
kystlandskabet som inspira-
tionskilde for generationer 
af kunstnere, og om stran-
denes rekreative muligheder 
både for byens befolkning 
og for strømme af turister. 

K U N S T

Aarstiderne bind I-II

Johannes Larsen og Johannes 
V. Jensen 
Johannes Larsen Museet, 
2013, 2 bind i kassette med 
128 akvareller, 98 kr.
“Aarstiderne” er skabt af to 
af de fremmeste skildrere af 
det danske landskab: digte-
ren Johs. V. Jensen og kunst-
neren Johannes Larsen. Des-
uden er der kommentarer 
til akvarellerne af kunstner 
og ornitolog Jens Greger-
sen. Bogværket er en enga-
geret og smuk beskrivel-
se af den danske natur i ord 
og billeder. Akvarellerne er 
suppleret af tekster og digte 
af Johs. V. Jensen, som enten 

har direkte relation til akva-
rellerne, eller som er udvalgt 
på grund af sammenfaldende 
motiv i digt og billede.

B I O G R A F I

Søren Knudsen 
– museumsmanden 
og mennesket

Lykke Olsen 
Glud Museum, 2013,  
138 sider, 140 kr.
I anledning af museets 100-
års jubilæum d. 5. maj 2012 
har Lykke Olsen skrevet en 
bog om stedets grundlæggel-
se og tidlige år med fokus på 
Søren Knudsen og hans ar-
bejde med museet.

L I T T E R A T U R

Martin Andersen Nexø  
– Samlede fortællinger I-IV

Henrik Yde (udg.), Jesper 
Gehlert Nielsen (red.) 
Det Danske Sprog- og Litte-
raturselskab i kommission hos 
Syddansk Universitetsforlag, 
2013, 1208 sider, 600 kr.
“Samlede fortællinger I-IV” 
rummer alle de 85 fortællin-
ger, som forfatteren selv lod 
optage i 13 bøger fra debu-
ten, “Skygger” (1898), frem 
til hans sidste samling fort-
ællinger, “Mod Lyset” (1938), 
samt efterslætten “Et Skrif-
temaal” (1946). Nexøs kort-
prosa blev således affattet 

gennem hele forfatterskabet 
og er en kunstnerisk vægtig 
del af det. Disse 85 fortæl-
linger spejler forfatterskabets 
overordnede bevægelse fra 
ungdommens indadvendte 
og nihilistiske fin-de-siècle-
stemning over manddom-
mens udadvendte realisme til 
det sene forfatterskabs alle-
goriske eventyr og lignelser.

P Æ D A G O G I K

Metoder i  pædagogers 
praksis

Tom Ritchie (red.) 
Billesø & Baltzer, 2013,  
272 sider, 288 kr.
Bogen præsenterer en række 
metoder og konkrete tilgan-
ge, som kan bruges i pæda-
gogisk praksis i hverdagen. 
Ud fra en række temaer og 
med afsæt i forskellige teo-
retiske tilgange giver bogen 
en række konkrete bud på, 
hvordan man som pædagog 
kan arbejde på metodeni-
veau i praksis. Bogen bygger 
på en bred metodeforståel-
se, hvor de enkelte kapitler i 
bogen præsenterer bestemte 

metoder og konkrete tilgan-
ge med afsæt i den teori og 
de principper, som de pågæl-
dende metoder bygger på.

S P R O G

Indo-European 
 Accent and Ablaut

Thomas Olander, Paul Wid-
mer og Keydana Götz (red.) 
Museum Tusculanums Forlag, 
2013, 195 sider, 280 kr.
Et karakteristisk træk ved 
de indoeuropæiske sprog er 
det fænomen, man kalder af-
lyd: vokalalternationer af ty-
pen bære, bar, båret. De for-
skellige aflydstrin ser ud til 
at afhænge af trykkets pla-
cering i det indoeuropæiske 
grundsprog. En god forstå-
else af forholdet mellem ac-
cent og aflyd i det indoeuro-
pæiske grundsprog kræver en 
grundig analyse af de to fæ-
nomener i de indoeuropæi-
ske dattersprog. I denne bog 
præsenteres den nyeste forsk-
ning inden for accent- og af-
lydsforhold i det indoeuro-
pæiske grundsprog og de 
indoeuropæiske dattersprog.

P O L I T I K

På egne præmisser – Putin og det nye Rusland

Jens Jørgen Nielsen 
Frydenlund, 2013, 253 sider, 249 kr.
Har de vestlige medier de seneste årtier tegnet et 
karikeret billede af Rusland og fejlagtigt udnævnt 
Putin til ondskaben selv? Ruslandsekspert Jens 
Jørgen Nielsen søger i bogen at vende op og ned 
på mange myter om russerne og russisk politik. Bo-
gen er dog ikke et forsvar – hverken for Putin eller 
alt, hvad der er sket i landet. Men ifølge Jens Jørgen 
Nielsen er vores fokus på Rusland og Vladimir Pu-
tin alt for ensidigt. Putin er ingen engel, men rus-
serne kan lide ham – og det er der mange grunde til.

“Putin er 
 præsident i et 

land, hvor fler-
tallet faktisk 

går ind for for-
mer for statslig 

regulering af 
nyheder”.

Flere bøger på side 58
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DM-RÅDGIVNINGEN

DM har opbygget et rigtig godt program med fyraftensmø-
der, rådgivning og meget andet, der kan hjælpe medlemmer-
ne med jobsøgning. Det er alt sammen udmærket, og jeg har 
haft god hjælp et par gange med mine ansøgninger og cv.

Imidlertid vil jeg knytte lidt kommentarer til arrangementet 
“Skal du være gymnasielærer?”, som jeg deltog i den 26. februar. 
Det var et spændende og godt arrangement i samarbejde med 
Frederiksberg Gymnasium, rektor, flere lærere, et par elever 
samt formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening. Det var 
informativt og gav mig blod på tanden til at skifte karriere.

I oplægget var der nævnt, at der “inden for stort set hele 
rækken af gymnasierelevante fag” er et voksende behov for 
nye undervisere. Det lød jo meget lovende!

Så jeg kastede mig over gymnasiejob.dk – fandt nogle 
stillinger, som jeg søgte.

Men generelt var antallet af opslåede stillinger ikke så 
omfattende, som der var lagt op til. Jeg slog endda op på 
alle fag for at få et totalbillede. Det blev der heller ikke 
mange flere stillinger af.

Men jeg fandt da nogle stillinger, som jeg søgte. Alle med 
samme resultat: afslag.

Jeg er godt klar over, at jeg ikke var den eneste ansøger. 
Antallet af ansøgere til de gymnasier, jeg søgte, fordeler sig 
således: 1) 200 ansøgere til 3 stillinger, 2) 504 ansøgere til 
18 stillinger og 3) 700 ansøgere til 6 stillinger.

Antallet af ansøgere i forhold til de ledige stillinger giver 
således et noget andet billede af virkeligheden end det, der 

KOM TIL VIDENSFESTIVAL 2014 
STINE BOSSE / KATHRINE LILLEØR / KNUD ROMER /  
PETER ØVIG KNUDSEN / I ALT 20 FOREDRAGSHOLDERE ER 
PÅ SCENEN I DEN SORTE DIAMANT LØRDAG 25. JANUAR 2014 
KL.10.00-22.00 / PRIS: 495 KR. / PRIS FOR MEDLEMMER AF DM: 
295 KR. / PRIS FOR STUDENTERMEDLEMMER AF DM: 150 KR.
 WWW.RAESON.DK/DM

var lagt op til. Vel er dette ikke en omfattende videnskabe-
lig analyse, men et billede, der tegner sig ud fra de stillin-
ger, jeg har søgt. For mig at se afspejler der sig et billede af 
den virkelige verden, som ikke helt harmonerer med arran-
gementets reklametekst.

Selvom det var en hyggelig dag på bl.a. Frederiksberg 
Gymnasium, finder jeg det spild af tid at rive en hel dag ud 
af kalenderen. Arrangementet havde endda været afholdt en 
gang tidligere.

Det er naturligvis godt, at DM yder hjælp til jobsøgen-
de. Der er stor arbejdsløshed, men samtidig en stor indu-
stri omkring rådgivning af jobsøgende. Derfor vil det være 
en god idé at følge mere op på, hvad der er konstruktivt, og 
hvad der er spild af tid og penge. Salg af varm luft er kun 
godt for sælgeren, ikke for køberen.

John Eriksen

SVAR
Kære John Eriksen
Vi er kede af, hvis du har fået indtrykket af, at det var lige-
til at få et job i gymnasiet. Vi har måske været lidt kække i 
formuleringen, men et faktum er det, at det er i gymnasi-
et, jobbene er at finde sammenlignet med rigtig mange an-
dre ansættelsessteder. Dit eget eksempel giver cirka 50 an-
søgninger til hver stilling – nok absolut mange, men relativt 
meget færre end til de fleste andre opslag.

Annette Schmidt Højby, karrierechef, DM
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I 1949 kritiserede Simone 
de Beauvoir i sit hovedværk 
“Det andet køn” de under-
trykkende kønsroller, der 
udskiller kvinden som “den 
Anden” i forhold til man-
den. Det interessante i dag 
er, at udskilning af kvinden 
som “den Anden” nu sker på 
foranledning af feminismen 
selv, der ønsker særstatus 
for kvinder i konkurrencen 
med elitens mænd. Kønnene 
skal formes fra oven. Via fa-
voriseringer af kvinder skal 
der nu skabes “kønsbalance” 
med henblik på “fair” andele 
til de to køn inden for for-
skellige sektorer såsom po-
litik, arbejdsliv, kulturliv, 
universiteter og elitesport

Ligestillingsbegrebet har 
umærkeligt forandret sig fra 
at betyde ligestilling i ud-
gangspunktet til at bety-
de ligestilling i slutresulta-
tet. Elitens kvinder skal nu 
skubbes frem til et timeters-
forspring i 100-meterlø-
bet, så der samlet set kom-
mer lige mange mænd og 
kvinder først over målstre-
gen. Hvor rettigheder tidli-
gere var noget, der tilhørte 
individet, er det nu grup-
per såsom kønskollektiver, 
der tildeles rettigheder, der 
skal sikre dem procentvis 
repræsentation på samfun-
dets topniveauer. Min bog, 
“Fordi du fortjener det – fra 
feminisme til favorisme”, er 
et forsøg på at rejse en debat 

om denne mekanisme, før 
den er blevet indført overalt. 

Det lette kavaleri
For Helle Thorning- 
Schmidt betød ønsket om 
mange kvinder i regerin-
gen, at der ved sammensæt-
ningen af den nye regering i 
2011 gennemførtes en sym-
bolpolitik med flere relativt 
uerfarne, unge kvindelige 
ministre. Sagen er, at de se-
neste både blå og røde rege-
ringer har haft som princip 
at sigte mod en ligelig køns-
fordeling af ministre, og 
hele min bog handler om, at 
man skal tage udgangspunkt 
i individ, talent og erfaring, 
ikke i køn, hvilket kan skade 

demokratiet og på sigt også 
kvinder, der risikerer at bli-
ve betragtet som “det lette 
kavaleri” i alle sammenhæn-
ge, der bygger på en sådan 
kønsrepræsentation.

Helle Thorning-Schmidt 
erkender, at der indgik en 
klar kønskomponent i pro-
moveringen af hende selv, fx 
når hun udtrykker, at hun 
blev valgt, også “fordi hun 
er kvinde”. Med hensyn til 
udpegning af andre ministre 
på baggrund af køn udtryk-
ker Thorning i sin selvbio-
grafi på spørgsmålet, om 
der ville blive en kvote for 
antallet af ministre i hendes 
nye regering: “Jeg kan ikke 
forestille mig en regering 
uden reel ligestilling. Jeg så 
også meget gerne, at vi fik 
flere synlige indvandrerpo-
litikere, også gerne som mi-
nistre”. 

Regeringer, der altså selv 
er sammensat på baggrund 
af kønsrepræsentation, går 
herefter ud og skubber til 
både offentlige og private 
institutioner for også at få 
dem til at forpligte sig på 
øget repræsentation af kvin-
der på alle ledende niveauer. 

“Sund kønsbalance”
Også inden for det offent-
lige presses der på for at 
skabe en, som det kaldes, 
“sund kønsbalance”. Her 
kan nævnes et par eksem-
pler fra landets største ar-

bejdsplads, Københavns 
Kommune, hvor det femi-
nistiske flertal i borgerre-
præsentationen og de fem 
unge kvindelige borgmestre 
er rørende enige om værdi-
en af kønsrepræsentation: 
1) Forsøget på i 2010 at ind-
føre et princip om, at top-
ledere skulle have personli-
ge bonusser, hvis de ansatte 
kvindelige ledere inden for 
deres ressort, og 2) kom-
munens charter for flere 
kvinder i ledelse, hvor må-
let er 40 % deltagelse af 
det “underrepræsenterede” 
køn, bl.a. opnået via et væld 
af procedurer, herunder at 
undgå at “opstille mange 
specifikke krav til den øn-
skede kandidats erfaringer 
og kompetencer”. Fælles 
for både minister- og borg-
mesterposter er i øvrigt en 
form for paternalisme, hvor 
ældre ofte mandlige depar-
tementschefer eller direktø-
rer med årtiers erfaring på 
højeste politiske niveau står 
klar bag de funklende kvin-
delige politikere.

Ligesom så mange andre 
virksomheder har DM’s ho-
vedbestyrelse vedtaget at 
tilslutte sig dogmet om 40 
% kvinder i bestyrelser. Og 
alle beslutninger i DM skal 
kønsvurderes: Hvilke konse-
kvenser har en given beslut-
ning for ligestillingsaspektet 
– så kvinder ikke forforde-
les, forstås.

Fra feminisme 
til favorisme

““KKviindder skkall 
nu ikke kun 
kunne tildeles 
priser i åben 
kkoonnkkurrrreennccee, 
men ogsåå ii en 
særlig beskyt-
tet kkviinddekka-
tteeggoorrii ssoomm ffxx 
ÅÅrreettss KKvviinnddee-
lige Kompo-
niistt ellller ÅÅretts 
KKvinddeeliggee 
Iværksætter”.
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Også på universiteter som 
Aarhus og København ind-
føres der regler om kønsre-
præsentation, der bygger på, 
at institutter og fakulteter 
skal forgyldes med million-
bonusser, hvis de ansætter 
kvindelige lektorer og pro-
fessorer. Herved tilsidesættes 
fagligheden, mænd diskrimi-
neres, og kvinder reduceres 
til svage ansatte, der pater-
nalistisk skal hjælpes med at 
blive professorer af universi-
teternes grand old men. 

Tendensen til at skabe en 
kvindelig parallelkultur ses 
ikke kun i kravet om bedre 
“kønsbalance” hvad angår 
kunstneriske hovedroller, le-
derstillinger, kunstindkøb 
og støttemidler inden for 
kultur og videnskab, men 
også ved skabelsen af en se-
parat kvindelig prisstruktur. 

Kvinder skal nu ikke kun 
kunne tildeles priser i åben 
konkurrence, men også i en 
særlig beskyttet kvindeka-
tegori som fx Årets Kvinde-
lige Komponist eller Årets 
Kvindelige Iværksætter. 
Man er ved at indstifte en 
form for kønsopdeling, hvor 
der er priser for musik, og 
så er der priser for kvinder i 
musik. Minder det ikke om 
golfsportens handicap, hvor 
kvinder ikke behøver at 
konkurrere på lige fod med 
mænd for at kunne “vinde”?

Fælles neutralt med-
borgerideal
Men er det da ikke rigtigt, 
at kvinder holdes nede af et 
“glasloft”, når de søger mod 
samfundets top? Ifølge øko-
nomiprofessor Nina Smith 
går mange kvinder ikke “ef-

Kom til debatmøde i DM mandag den 7. oktober kl. 17-20 

med Hans Bonde og ligestillingsforsker Anette Borchorst fra 

Aalborg Universitet på baggrund af synspunkter og pointer i 

Hans Bondes bog.

Tilmeld dig via dm.dk > Kurser og arrangementer > Fyraf-

tensmøder > 7.oktober.

Der kan du også læse mere om debatmødets tema og om 

de to debattører.

DEBATMØDE MANDAG DEN 7. OKTOBER KL. 17-20

ter chefjobbene med de hø-
jere lønninger, men en-
gagerer sig i at tage sig af 
børnene, har mere fravær, 
tager syge- og omsorgsdage, 
deltid og lang barselsorlov”. 
Alt tyder på, at mange kvin-
der er glade for den arbejds-
fordeling, der finder sted 
med hensyn til familie og 
karriere, for mændene deler 
jo lønnen med kvinderne, 
således at danske kvinder 
samlet set har højere ækvi-
valeret disponibel indkomst 
end mænd. En undersøgel-
se fra Socialforskningsinsti-
tuttet har vist, at færre kvin-
der end mænd går ind for 
øremærket barsel til mænd. 
Det er også typisk kvin-
der, der stemmer på partier, 
der kæmper for velfærdssta-
ten med alle dens kvindelige 
velfærdsordninger. Et sigen-
de eksempel er de kvindeli-
ge folketingspolitikere, der 
i september 2010 stemte for 
et helt års barselsorlov med 
fuld løn (648.000 kr.) til sig 
selv.

Hvis kønsrepræsentatio-
nen åbner sluserne for, at 
alle andre særgrupper også 
skal tildeles repræsentati-
on, vil vi vende tilbage til 
en form for standssamfund, 
der vil splintre oplysningens 
ideal om, at mennesket op-
træder først som statsbor-
ger og siden med alle hånde 
andre særidentiteter. Selv 
mænd vil begynde at kræve 

rettigheder som et kønskol-
lektiv. Allerede nu er der 
tegn på, at skilsmissefæd-
re kræver en øget andel af 
fædre med forældremyndig-
hed og bopælsret til barnet, 
hvilket vil ramme kvinder, 
hvor det gør mest ondt.

Samfundet risikerer at bli-
ve revet i stykker af særinte-
resser, hvor gruppers særlige 
kendetegn bliver opfattet 
som afgrundsdybe forskel-
le, som statsmagten må an-
erkende i form af særregler. 
Samfundets sammenhængs-
kraft står og falder med dets 
evne til at fastholde et fæl-
les neutralt medborgerideal, 
hvor statsmagten og institu-
tionerne tildeler alle borgere 
samme sociale rettigheder 
og pligter.

Inden for feminismen 
joker man af og til med 
mænds taburetklæberi 
ved at fremhæve Grou-
cho Marx’ bevingede ord: 
“Undskyld frue, jeg ville 
gerne give Dem min stol, 
hvis det ikke var, fordi jeg 
selv sad på den.” Det er et 
sjovt citat, men jeg vil al-
ligevel opfordre Groucho 
til at blive siddende, ind-
til der kommer en kvin-
delig komiker, der virke-
lig er bedre end ham, og 
ikke bare fordi hun er træt 
i benene, eller fordi det er 
hendes tur til at indtage 
pladsen – eller fordi “hun 
fortjener det”.   
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Vi kender vejen til dit drømmejob

Vi ved, at vores medlemmer har helt unikke kompetencer, og at du bliver 
drivkraften på fremtidens arbejdsmarked. Og så sikrer vi dig selvfølgelig 
økonomisk, hvis du bliver ledig.

Er du studerende, har du mulighed for at få medlemskabet gratis. Har du 
været medlem i ét år, når du dimitterer, slipper du for karensmåneden og 
tjener dermed 14.235 kr.
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Selvstændig 
turistguide 
Etnolog Karen Elberg har 
gjort turismen til sin levevej. 
Det er sjovt – og til at leve af.
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 Når ansatte har for 
meget og ledige for lidt 

Krisen har sat ekstra turbo på rotteræset i hamsterhju-

lene. Rigtig mange på arbejdsmarkedet bliver presset 

og presser sig selv til det yderste. Kravene, som skal 

drive produktiviteten i vejret, omfatter medarbejder-

nes totale ressourcer i virksomhedens interesse, også 

ud over arbejdstiden. Arbejdslivet er blevet grådigt og 

grænseløst, siger arbejdsmarkedsforsker Ole Busck fra 

Aalborg Universitet. I Magisterbladet 9. august kunne 

vi læse, at fl ere vidensarbejdere får depressioner eller 

andre psykiske sygdomme, som kan være udløst af stort 

arbejdspres. Kravet om uafl adeligt øget produktivitet 

på arbejdspladserne får arbejdsgiverne til hurtigere at 

skille sig af med medarbejdere, der bliver nedslidte eller 

psykisk syge. I dag lider folk mere, fordi de arbejder, end 

fordi de ikke arbejder. WHO forudser, at i 2030 vil fl ere 

mennesker være ramt af depression end af nogen an-

den sygdom. Det har store omkostninger både for sam-

fundet og for den enkelte. Det er svært at kæmpe for en 

anden verden, hvis man er syg, forgældet eller fattig. 

Men det er nødvendigt at stille spørgsmålet, om ikke vi 

kan fi nde en anden verden at “knokle for”. Findes der 

ikke et alternativ til denne levendegjorte Sisyfosmyte, 

hvor markedsøkonomien er den målestok, ud fra hvil-

ken alt det væsentlige i tilværelsen måles?

Der er desværre ikke megen hjælp at hente fra det 

politiske parnas. Det var skræmmende at høre fi nans-

minister Bjarne Corydons vision om Danmark som kon-

kurrencestat, et samfund, hvor mennesket først og 

fremmest ses som et stykke arbejdskraft, der skal opti-

meres (så effektivt og produktivt som muligt) og sam-

fundet skal tilpasse sig markedets krav – et samfund, 

hvor vi alle konkurrerer med hinanden om løn, arbejds-

vilkår og skat. Hvad gør konkurrencestaten med de 

uproduktive og ineffektive, som ikke kan klare mosten? 

Dem som tabte pusten i rotteræset? Den gør vel præcis 

det som vi nu ser de konkurrencedygtige virksomheder 

gøre med psykisk syge og stressede. Er der overhovedet 

plads til omsorg og velfærd i en konkurrencestat? 

Ole Busck konstaterer, at statistikkerne over psyki-

ske arbejdsskader og udstødning har været stigende, 

samtidig med at den deregulerede konkurrencekapita-

lisme har fået frit spillerum. Opgivelsen af markedsre-

gulering har resulteret i en frigørelse af økonomien fra 

ethvert samfundsmæssigt ansvar. Fagbevægelsen har 

indtil videre haft svært ved at fi nde et produktivt svar 

på økonomiens skalten og valten med både menneske-

lige og naturlige ressourcer. Bjarne Corydon tænker sta-

dig i gamle økonomiske paradigmer, hvor økonomisk 

vækst er lig med arbejdspladser og mere beskæftigelse. 

Men væksten i de vestlige landes økonomier er i stigen-

de grad blevet jobløs, fordi selve ideen om økonomisk 

vækst i konventionel forstand uafl adeligt skaber både 

nedslidning og arbejdsløshed – det sidste især som re-

sultat af den øgede produktivitet. 

Ole Busck tilråder, at fagbevægelsen arbejder for at 

sikre et andet og bedre arbejde, som skal måles på resul-

taternes kvalitet frem for deres kvantitet, et arbejde, som 

også kan være tilgængeligt for fl ere, og som skal bidrage 

til et bæredygtigt samspil mellem menneske og miljø. 

For at nå en sådan opløftende fremtidsvision har vi i 

forskerverdenen efterlyst bud på, hvordan et mere bæ-

redygtigt arbejdsmarked kunne se ud, et arbejdsmar-

ked, hvor folk ikke bliver fysisk og psykisk nedslidte alt 

for tidligt. Vi har også set på områder, hvor der fortsat 

kan ske bæredygtig vækst. Turisme er et eksempel på et 

område med potentiel bæredygtig vækst. 

Du har mulighed for at møde Ole Busck på vores HTDA-

medlemsseminar her til efteråret. Tilmeld dig når vi udsen-

der indbydelsen pr. mail.
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Søger du job i statsadministrationen, 

hos en større kommune eller en stor virk-

somhed, er det helt normalt, at du ikke 

længere bare kan sende din ansøgning 

med almindelig post eller e-mail. Du bli-

ver i stedet bedt om at indsende den via 

et elektronisk rekrutteringssystem, og 

spørgsmålene, der følger med, kan være 

både mange og mangeartede. 

De gængse er rene formaliteter som 

navn, adresse og kontaktoplysninger. 

Men spørgsmål af mere selektiv karakter 

vinder også frem: Er du ledig? Har du erfa-

ring fra arbejdsområdet? Indtast dit CPR-

nummer. Ryger du? Hvad er din nuværen-

de titel? Hvem er din arbejdsgiver? 

Der er faktisk meget vide grænser for, 

hvad arbejdsgiverne må spørge om, op-

lyser Datatilsynet. Det overordnede krav 

er, at virksomheden eller organisationen 

overholder persondataloven, og at den, 

der afgiver oplysninger, giver sit samtyk-

ke, inden der trykkes på sendknappen. 

Arbejdsgivere, der opbevarer personføl-

somme data om medarbejderne, skal end-

videre have en godkendelse fra Datatilsy-

net. Og så skal spørgsmålene naturligvis 

respektere den øvrige lovgivning.

Henrik Holt Larsen er professor og 

dr.merc. ved Institut for Organisation på 

CBS, Copenhagen Business School, og han 

forstår godt, at de elektroniske systemer 

bliver taget stadig mere i brug. 

“I forvejen er der jo sket et jordskred 

fra de trykte til de elektroniske medier, 

så hvorfor skal virksomhederne betale 

en uhyrlig sum for en langsom stillings-

annonce, når de på få døgn kan få fl ere 

tusinde ansøgere til en brøkdel af prisen”, 

siger han. 

Sortering er smart

Kritikere har fremhævet, at der med e-re-

krutteringen følger en maskinel sortering 

i ansøgerne, og at det derfor bliver lidt for 

nemt at vælge bestemte ansøgere fra – el-

ler overse en kandidat, der har en skæv, 

men måske interessant profi l.

Men den bekymring mener professoren 

ikke, der er grund til. 

“Jeg synes ikke, at risikoen for at blive 

valgt fra eller overset er større med de 

elektroniske systemer. Man havde også 

den risiko tidligere. Jeg kender til et eks-

tremt, men sandt eksempel, hvor en virk-

somhed fi k næsten 1.000 ansøgninger af 

den gammeldags slags i kuverter. Her fi k 

man lavet et stempel, hvor der stod: Retur 

til afsender. Da vi har modtaget et over-

vældende antal ansøgninger, har vi des-

værre ikke mulighed for at realitetsbe-

handle din ansøgning”. 

Henrik Holt Larsen synes med andre 

ord, at e-rekruttering er et både fair og 

godt redskab at bruge over for de jobsø-

gende. Systemerne giver arbejdsgivere 

E-rekruttering vinder frem
Det kan virke grænseoverskridende, når virksomheder beder om personlige 
oplysninger i de elektroniske rekrutteringssystemer. Men fremgangsmåden er 
nem og fair for både arbejdsgiver og ansøger, mener HR-professor. 

“Jeg kender til et ekstremt, men sandt eksem-
pel, hvor en virksomhed fi k næsten 1.000 ansøg-
ninger af den gammeldags slags i kuverter. Her 
fi k man lavet et stempel, hvor der stod: Retur til 
afsender. Da vi har modtaget et overvældende 
antal ansøgninger, har vi desværre ikke mulig-
hed for at realitetsbehandle din ansøgning”.
Henrik Holt Larsen, professor, CBS

Oplysningspligt – Virksom-

heden skal anmode om dit 

samtykke, når du bliver 

bedt om at indtaste per-

sonlige oplysninger. Bliver 

du bedt op at oplyse dit 

CPR-nummer, har du krav på 

at få oplyst, hvilket sagligt 

formål der ligger til grund 

for spørgsmålet. 

Indsigt – Virksomheden 

skal give dig indsigt i de 

registrerede oplysninger, 

hvis du kræver det. 

Rette eller slette – Virksom-

heden har pligt til at rette 

eller slette oplysninger, der 

er urigtige eller vildledende 

– og at orientere dem, der 

eventuelt har modtaget 

oplysningerne om dig (kan 

være relevant, når rekrut-

teringsfi rmaer videregiver 

oplysninger om kandidater).

TJEK PÅ DINE RETTIGHEDER:

det, han kalder en bifangst. Altså en stor 

bunke ansøgninger fra folk, der har skre-

vet ansøgningen på 40 sekunder ved blot 

at skifte mailadressen ud uden at sætte 

sig ind i hverken jobbet eller virksomhe-

den. Men ved hjælp af en grovsortering 

er det netop nemt at få dem kørt ud på et 

sidespor, så det er de reelle ansøgere, der 

står tilbage på listen .   
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Det er paradoksalt: Nogle arbejder så 

meget, at de bliver syge af det. Samtidig 

går en stor gruppe rundt og har så lidt at 

rive i, at de også er i fare for at blive syge 

af det. Stress, angst, bekymringer, urolig 

søvn og i det hele taget dårlig livskvalitet 

er kendetegn for begge grupper. 

Men det behøver ikke at være sådan, 

hævder en arbejdsmiljøforsker. 

“Jeg mener, at den linje, vi har lagt i 

Danmark, er helt forkert. Vi pisker folk til 

at arbejde mere og mere, og det er ikke 

særlig klogt. Vi burde gå den anden vej 

og i stedet se på, hvordan vi kan fordele 

arbejdet bedre mellem os. Samtidig skal 

vi væk fra at tænke, at vækst er det ene-

ste, der kan generere arbejdspladser. Der 

er faktisk masser af arbejde, der skal gø-

res i vores samfund. Men det strander på, 

at det eneste, politikerne taler om som 

genvej til jobskabelse, er øget forbrug og 

vækst, og det mener jeg er helt misfor-

stået”, fastslår Ole Busck, cand.phil., lek-

tor og arbejdsmiljøforsker på Institut for 

Planlægning på Aalborg Universitet. 

Han er fortaler for et mere bæredygtigt 

arbejdsmarked, og lektoren er ikke sen til at 

skyde med skarpt efter politikerne og alle 

os andre, der har lønstigninger og nyanskaf-

felser som vigtige pejlemærker i tilværelsen. 

“Vi bliver nødt til at tænke på bære-

dygtighed frem for vækst, og her mener 

jeg, at vi ikke kommer uden om at tage 

nogle langt større hensyn til miljøet i 

Det bæredygtige  arbejdsmarked: 
25-timers arbejdsuge
Mens nogle går ned med stress af for meget 
arbejde, går andre rundt uden et job at stå op til. 
Arbejdsmiljøforskere mener, at vi skal have en helt 
anden arbejdsfordeling, hvis både mennesker og 
miljø skal overleve. 

Klatpensioner koster dyrt
Årlige gebyrer æder grådigt af de små pensionsopsparinger, som mange magistre 
har i forskellige pensionsselskaber. Til udgangen af året kan pensioner under 
20.000 kroner flyttes gratis rundt mellem selskaberne. 

Sofi e Teil er en af de magistre, der har 

sine pensionspenge fordelt i fl ere forskel-

lige pensionsselskaber. Hun er uddannet 

cand.pæd. og ansat som boligsocial med-

arbejder i Gentofte Kommune. Og lige nu 

er det en overenskomst fra SL, Socialpæ-

dagogernes Landsforbund, der dikterer 

hendes pensionsforhold. Tidligere har 

hun været ansat på overenskomster un-

der BUPL, FLS og Magisterforeningen. 

“Når jeg går ind på min pensionsinfo, 

kan jeg se, at jeg har fem forskellige pen-

sionsopsparinger. Det er jeg rigtig træt af, 

for det koster jo en masse penge i gebyrer 

hvert år. Jeg har forsøgt at fi nde ud af, om 

jeg kan fl ytte dem, men det er ikke nemt 

at få overblik over, så jeg har faktisk opgi-

vet”, siger hun. 

Og det irriterer hende, at det foreløbigt 

er endt sådan. 

“For det første kan jeg simpelthen ikke 

forstå, hvorfor jeg ikke selv må bestemme, 

hvor mine opsparede pensionspenge skal 

placeres. Det er jo mine penge, som jeg 

selv tjener. Derudover generer det mig, at 

mine pensionspenge ender i lommen på 

nogle pensionsselskaber, fordi de hæver 

så mange penge i gebyrer. Jeg forestiller 

mig, at samfundet på lang sigt bliver styr-

ket af, at vi har pensionsmidler, som vi kan 

leve af, når vi bliver gamle. Men nogle af 

os oplever i stedet, at vores pensionsord-

ninger bliver mindre værd, som tiden går. 

Det synes jeg er helt forkert”, siger hun. 

Og Sofi e Teil er ikke alene om at være 

frustreret indehaver af de såkaldte klat-

fremtiden. Både miljøet på vores planet 

og vores arbejdsmiljø. Personligt er jeg 

jo fortaler for det, jeg har valgt at kalde 

modvækst, altså en total opbremsning i 

vores jagt efter økonomisk vækst. Men 

kan man ikke gå med til det, må vi som 

minimum gå en vej, hvor vi skaber vækst 

i kraft af nye og bedre job, der tager hen-

syn til mennesker og miljø”. 

Planeten har også åndenød

Ole Busck er medforfatter af bogen “Mod-

vækst”, hvor en række debattører giver de-

res bud på, hvordan 200 års industrialisme 

kan blive omstillet til det, de kalder en æra 

af knaphed. Vi skal lære, at det ikke nød-

vendigvis er lykken at jagte profi t og skra-

be til os, mens andre står fattige tilbage. 

“Der har aldrig været så mange fattige i 

verden som i dag. Flere end en mia. menne-

sker sulter hver dag. At økonomisk vækst 

er løsningen på den moderne verdens sam-

fundsproblemer, er en meget stor løgn. 

Hverken vi mennesker eller vores planet 

kan tåle, at den her udvikling fortsætter, 
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“Vi skal omsætte øget produktivitet til 
 kortere arbejdstid, så vi får fl ere i arbejde og 
mere tid til livet udenfor arbejdspladsen”. 
Ole Busck, lektor og arbejdsmiljøforsker, Aalborg Universitet

pensioner. Det fortæller medlemschef i 

Unipension, Kenneth Petersen. Unipen-

sion er et fælles administrationsselskab 

for MP Pension, Pensionskassen for Jord-

brugsakademikere og Dyrlæger samt Ar-

kitekternes Pensionskasse: 

“Det er ikke en ukendt situation for os. Vi 

støder stort set på den dagligt”, siger han. 

Men lige nu er det faktisk muligt at 

gøre noget ved klatpensionerne. En afta-

le mellem landets pensionsselskaber be-

tyder, at det frem til nytår er gratis at fl yt-

te pensionsopsparinger på højst 20.000 

kroner mellem selskaberne. Hverken det 

afgivende selskab eller det selskab, der 

tager imod pengene, skal have penge for 

ulejligheden. 

“Det giver god mening at samle sine 

pensionspenge ét sted for at spare mest 

muligt op. Og hos os behøver medlem-

merne ikke være bange for, at deres pen-

sionsordning bliver spist af omkostnin-

ger, hvis deres indbetalinger stopper, for 

administrationsomkostninger bliver be-

talt via forrentningen. Pensionsordnin-

gen kan altså ikke blive mindre end de 

penge, der er sparet op”, forklarer med-

lemschefen. 

Tjek dine rettigheder
Ordningen trådte i kraft sidste år, og ale-

ne i løbet af 2012 fl yttede omkring 1.000 

klatpensioner ind hos Unipension, mens 

omkring 500 blev sendt ud af huset. 

“Budskabet om, at det er gratis at fl ytte 

pensionsopsparingerne, har vores med-

lemmer i den grad taget til sig. Derfor for-

venter vi også, at endnu fl ere vil blive fl yt-

tet i år”, siger Kenneth Petersen. 

For at en pensionsordning kan fl yttes, 

skal den være omfattet af den såkaldte 

jobskifteaftale. Den betyder i korte træk, 

at pensionsordningen skal være oprettet 

så det er efter min opfattelse helt forkert, 

når fi nansministeren gør det til et tema at 

samle Danmark omkring konkurrencesta-

ten. Det værste, vi kan gøre, er at gå ud at 

svinge Dankortet, som vi ellers lystigt bli-

ver opfordret til”, fastslår han. 

Ole Busck er ikke nødvendigvis mod-

stander af øget produktivitet, som også er 

et tema i disse år. Men det skal ske ud fra 

en helt anden dagsorden, tilråder han. 

“Øget produktivitet kan sagtens være et 

gode, men vi skal forvalte det anderledes. I 

dag  resulterer øget produktivitet i, at nog-

le arbejdsgrupper arbejder mere og mere, 

mens fl ere og fl ere bliver udstødt fra ar-

bejdsmarkedet, og det giver ingen mening. 

Vi skal omsætte øget produktivitet til kor-

tere arbejdstid, så vi får fl ere i arbejde og 

mere tid til livet uden for arbejdspladsen”. 

Arbejde, til vi bliver 80

En undersøgelse fra IFKA, Institut for 

Konjunktur-Analyse, viste i 2008, at hele 

73 procent af arbejdsstyrken foretrak kor-

tere arbejdstid frem for højere løn. Det 

var på toppen af højkonjunkturen, og lige 

før fi nanskrisen for alvor bragede igen-

nem, så en del følte givetvis, at de ikke 

behøvede penge til fl ere shoppingture. 

Men det er alligevel værd at notere sig, 

mener Ole Busck, at politikerne ikke nød-

vendigvis har befolkningens opbakning 

til vækst- og beskæftigelsesstrategien. 

“Jeg vil ikke afvise, at vi kan være nødt 

til at anerkende, at vi skal gå ned i løn. Og 

jeg ved også godt, at det bestemt ikke er 

det, som fagforeningerne anbefaler. Men 

måske er det også tid til omstilling for 

fagbevægelsen. Ved at sætte bæredygtig 

jobudvikling i centrum kan fagbevægel-

sen få fat i medlemmerne igen og gen-

skabe sin position i samfundet”, vurde-

rer han. 

Ole Busck er ikke ene om at argumen-

tere for et mere bæredygtigt arbejdsmar-

ked. Max-Planck-selskabet i Tyskland er et 

af verdens mest anerkendte forsknings-

institutioner, og tidligere på året åbnede 

Max-Planck Odense Center. Den danske 

afdeling skal blandt andet forske i de sam-

fundsmæssige konsekvenser af, at vi bliver 

ældre, og centerleder og professor James 

W. Vaupel har også beskæftigelsespolitik-

ken under lup. Han vurderer, at mens det 

for hundrede år siden var omfordeling af 

pengene, der var i centrum, vil det i dette 

århundrede blive omfordeling af arbejdsti-

den, vi kommer til at fokusere på. 

“Vi arbejder intenst i de perioder af li-

vet, hvor vi har børn. Og når vi kommer op 

i slutningen af 50’erne og begyndelsen af 

60’erne, hvor vi har masser af tid og ikke 

har ansvar for andre end os selv, trækker vi 

os tilbage fra arbejdsmarkedet og lever 10-

20-30 måske 40 år i total fritid”, siger han. 

Med baggrund i forskningen er pro-

fessorens vurdering, at vi skal arbejde 

25 timer om ugen og i stedet blive på 

arbejdsmarkedet, til vi er 80 år. Det vil 

både samfundsøkonomien og vi som 

mennesker have det langt bedre med, 

fastslår han.   

“Jeg forestiller mig, at samfundet på lang sigt bliver styrket af, at vi har pensions-
midler, som vi kan leve af, når vi bliver gamle. Men nogle af os oplever i stedet, at vores 

pensionsordninger bliver mindre værd, som tiden går. Det synes jeg er helt forkert”. 
Sofi e Teil, cand.pæd. og  indehaver af fem klatpensioner
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i forbindelse med et jobskifte. Derudover 

skal pensionsordningen fl yttes til en lig-

nende ordning. Til gengæld gør ordningen 

det muligt at fl ytte pensionspenge til et 

nyt selskab, uden at der skal afgives nye 

helbredsoplysninger. Er en pensionsord-

ning ikke omfattet af jobskifteaftalen, 

kan den alligevel fl yttes i langt de fl este 

tilfælde, fastslår Kenneth Petersen. Men 

det kan koste et gebyr hos det selskab, 

der afgiver pengene til MP Pension. 

Før en pensionsopsparing fl yttes, er 

det ifølge Kenneth Petersen en god idé 

at undersøge, hvad man siger farvel til, 

og hvad man får i et nyt selskab. For der 

kan være gode grunde til at bevare en 

ordning, selv om opsparingen ikke vokser 

og måske oven i købet bliver mindre på 

grund af de årlige gebyrer: 

“Overvejer man at fl ytte en pensions-

ordning, er der to muligheder. Man kan 

bede om et tilbud på det, eller man kan 

sige hit med pengene. Vi tilråder altid, at 

man får et tilbud, for selv om du måske 

kun har en lille portion penge stående, 

kan du have nogle rettigheder, som viser 

sig at være langt mere værd, og så kan 

det være en dårlig idé at fl ytte pengene. 

Du har måske nogle bestemte boligrettig-

heder tilknyttet pensionen eller forsik-

ringer”. 

En del pensionsselskaber opererer 

med, at det samme medlem kan have fl e-

re forskellige policer i det samme selskab. 

I det tilfælde koster det årlige gebyrer pr. 

police. Andre selskaber som MP Pension 

samler pensionsopsparingerne under 

medlemmernes cpr-nummer, og der beta-

les derfor kun ét årligt gebyr. Den slags 

er også værd at tage med i overvejelser-

ne, når beslutningen om at fl ytte rundt 

på pengene skal tages, tilråder Kenneth 

Petersen. 

Har du en pensionsordning i MP Pensi-

on, kan du logge dig på www.mppension.

dk/minmppension med NemID og her få 

overblik over din ordning. Her er der også 

et link til www.pensionsinfo.dk, hvor du 

kan få et generelt overblik over, hvor og 

hvilke pensionsopsparinger du har.   

Sofi e Teil har som mange andre svært ved at få overblik over 
sine mange pensionsordninger. Og det frustrerer hende, at 
hun betaler så mange årlige gebyrer. 

Klatpensioner under 20.000 

kroner kan gratis fl yttes 

mellem pensionsselskaber-

ne til udgangen af 2013.

Er du blevet arbejdsløs, kan 

du fl ytte din pensionsop-

sparing til MP Pension, hvis 

du tidligere har haft en pen-

sionsordning i selskabet. Du 

kan også fl ytte din pension, 

hvis du husker at anmode 

om det, inden du forlader 

din arbejdsplads.

Din ansættelseskontrakt 

bestemmer ofte, hvor dine 

pensionspenge placeres. Er 

du utilfreds, skal du huske 

at gøre indsigelser, før du 

skriver under. 

Får du afslag på at fl ytte 

en pensionsordning, har 

du mulighed for at søge 

dispensation. Det kan være 

i tilfælde, hvor du arbejder 

under en overenskomst, 

som ligger langt fra din ud-

dannelse og dit fag. 

For at oprette en pensions-

ordning i MP Pension skal 

du enten etablere dig som 

selvstændig erhvervsdri-

vende eller være i job. 

Bliver du ledig, har du mu-

lighed for at blive selvbeta-

ler eller senere genoptage 

dine indbetalinger til MP 

Pension i en ny ansættelse. 

Er du dimittend, kan du ikke 

blive optaget i MP Pension, 

medmindre du har haft et 

lønnet job som studenter-

underviser. Så har du al-

lerede en pensionsordning 

og kan dermed fortsætte 

indbetalingerne. 

De forsikringsordninger, der 

følger med en MP Pension, 

er gældende, i 12 måneder 

efter at du er ophørt med at 

betale ind på pensionsord-

ningen. 

PENSIONSFAKTA:
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Erhvervs- og Vækstministeriet nedsat-

te sidste år en række vækstteam, der ser 

nærmere på vækstvilkårene inden for 

seks forskellige områder. Før sommerfe-

rien afl everede deltagerne i Vækstteam-

et for Turisme og Oplevelsesøkonomi de-

res rapport, og den er på mange måder 

optimistisk læsning. Også selv om den 

danske turistbranche får et hak i tuden. 

Rapporten kortlægger, at Danmark 

siden fi nanskrisens indtog har mistet 

1,8 procent af de udenlandske overnat-

ninger, mens Europa som helhed er gået 

frem med 5,4 procent. Der har med andre 

ord været en fremgang i turismen, som 

Danmark er gået glip af. Og selv om det 

umiddelbart lyder som en dårlig nyhed, 

åbner det også døre til et potentiale, der 

kan vise sig at være langt større, fastslår 

arbejdsgruppen bag rapporten. Den kon-

kluderer, at der kan skabes 6.000 nye tu-

rismejob frem mod 2020, hvis Danmark 

formår at tage sin del af den stigende tu-

risme, som resten af Europa oplever. 

En stor del af jobbene vil gå til lavtud-

dannede og ufaglærte, fortæller Anne-

Mette Hjalager, professor og leder af 

Center for Turisme, Innovation og Kultur 

ved Syddansk Universitet og medlem af 

vækstteamet. Men hun mener også, at 

højtuddannede med fordel kan zoome 

ind på turismeområdet. 

“En masse af de job, der vil blive skabt, 

vil gå til skoleelever og studerende, for 

det er servicejob i højsæsonen. Men der 

er også nogle nicher, hvor der vil ske en 

professionalisering, og ligesom akademi-

kerne fi nder ind i kommunerne, regioner-

ne og centraladministrationen, kan de 

også gøre nytte her”, siger hun. 

Gode udviklingsmuligheder

Professoren mener, at akademiker-

ne med fordel kan gå målrettet efter 

Turismen har
brug for nye profi ler
Der er et stort jobpotentiale i turisme og oplevelsesøkonomi i Danmark, fastslår 
regeringens vækstteam på området. Og der er plads til flere højtuddannede.

Adm. direktør Dorte Krak, 

Arp-Hansen Hotel Group (formand)

Direktør Lisette Vind Ebbesen, 

Skagens Museum

Adm. direktør Jan Haapanen, 

Novasol

Professor og centerleder Anne- Mette 

Hjalager, Syddansk Universitet

Adm. direktør Lars Bernhard 

 Jørgensen, Wonderful Copenhagen

Adm. direktør Lars Liebst, Tivoli

Direktør Lars Lundov, 

Sport Event Denmark

Direktør Anna Porse Nielsen, 

Manto A/S

Adm. direktør Jan Olsen, 

 VisitDenmark

Adm. direktør Georg Sørensen, 

Herning Messecenter

VÆKSTTEAMETS MEDLEMMER:

Turismen i Danmark omsætter for 82 

mia. kroner om året og beskæftiger 

120.000 fuldtidsansatte.

Priserne i Danmark var i 2012 42 pro-

cent højere end EU-gennemsnittet. 

For 12 år siden var tallet 30 procent. 

Siden 2008 og fi nanskrisens start 

har Danmark mistet 1,8 procent 

af de udenlandske overnatninger. 

Europa som helhed er gået frem med 

5,4 procent. Det er ofte kinesere, 

brasilianere og russere, der besøger 

Europa.

World Economic Forum har under-

søgt, hvordan turister opfatter 

forskellige befolkningers attituder. 

Danmark landede på plads 117 ud af 

140 lande.

Vækstteamets rapport konkluderer, 

at kvaliteten af både serviceniveau, 

mad og attraktioner ofte bliver 

opfattet som dårlig af turister i 

Danmark.

Vækstteamet anbefaler, at 10.000 an-

satte inden for turistbranchen sen-

des på efteruddannelse i god service 

over de kommende fem år. Desuden 

opfordrer teamet regeringen til at 

sænke momsen, indføre lavere ener-

giafgifter og udarbejde en ny, samlet 

turismestrategi for Danmark. 

Dansk 
turisme:
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TURISTER ER 
VILDE MED VIDEN
Karen Elberg, etnolog og ph.d., har gjort lokalturisme til sit speciale. 
Og det er både sjovt og til at leve af, fortæller hun. 

Karen Elberg møder spørgsmålet jævn-

ligt: Kræver det virkelig en universitets-

uddannelse at guide turister rundt i det 

sydfynske?

Og svaret har hun efterhånden ind-

øvet: 

“Du kan godt vise turister rundt, hvis 

du er noget andet end akademiker. Men 

som akademiker har jeg en klangbund af 

viden, som giver mig en høj troværdig-

hed. Samtidig har jeg qua min uddannel-

se nogle rigtig gode formidlingsevner, 

ligesom jeg formår at sætte tingene i per-

spektiv og trække nogle historiske tråde. 

Så som akademiker kan jeg helt klart no-

get andet og mere”, siger hun. 

Det lå ikke umiddelbart i Karen Elbergs 

karriereplan, at hun skulle bevæge sig ind 

på turismeområdet, da hun i 1993 stod 

som færdiguddannet cand.phil. i euro-

pæisk etnologi og i 2001 kunne supplere 

visitkortet med en ph.d. i etnologi og kul-

turanalyse. Men da privatlivet havde fået 

hende trukket til Svendborg, måtte hun 

tænke nyt og kreativt.

nogle af de udviklingsopgaver, der skal 

være med til at sikre, at Danmark frem-

over får del i den voksende europæiske 

turisme. 

I rapporten påpeger arbejdsgruppen, 

at turisterne generelt fi nder service-

niveauet alt for lavt i Danmark, og en 

undersøgelse af turisters opfattelse af 

forskellige befolkningers attituder, som 

World Economic Forum har udarbejdet, 

placerer Danmark på en sølle 117.-plads 

ud af 140 lande. Og det er ikke kun face-

toface-servicen, der ifølge Anne-Mette 

Hjalager trænger til et eftersyn. Det er 

også den service, som turisterne møder 

på en app eller ved computeren. Her er 

der brug for nogle højtuddannede kan-

didater, der kan være med til at udvikle 

nogle rigtig gode selvbetjeningsfacili-

teter. 

“Vi ved, at kun 12-15 procent af turi-

sterne bruger de offentlige hjemmesi-

der som visitdenmark.dk. Hovedparten 

får informationer fra venner og bekend-

te og via de sociale netværk, og de kom-

mer mere og mere i spil i årene fremover. 

Her er det afsindigt vigtigt, at vi følger 

med, og her kan magistre byde ind med 

deres kompetencer”, siger Anne-Mette 

Hjalager. 

Plads til nye nicher

Hun mener også, at akademikere med 

mod på et liv som selvstændig har gode 

muligheder for at skabe nicheturisme – 

et område, der i rapporten bliver spået 

fremgang i årene fremover. Et lille eks-

klusivt bed and breakfast om somme-

ren med en nichepræget profil kom-

Karen Elberg 
er selvstændig 
turistguide i 
Svendborg. Hun 
arrangerer ture 
ud på bølgen blå 
med den gamle 
færge Helge, og 
hun knytter gerne 
kulturhistoriske 
fakta til sine 
fortællinger. 
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“Jeg har prøvet kræfter med fl ere for-

skellige ting. Fra 2003 til 2007 havde jeg 

en afstikker til medicinalbranchen, hvor 

jeg uddannede mig til lægemiddelkonsu-

lent, og jeg har haft forskellige projektan-

sættelser, hvor jeg har udarbejdet etnolo-

giske undersøgelser. Men da jeg gennem 

en del år har været tilknyttet turistkon-

toret her i Svendbog som guide, slog det 

mig pludselig, at det da var turisme, jeg 

skulle gøre til min levevej”. 

Ideerne udvikler sig

Karen Elberg meldte sig til et iværksætter-

forløb, der strakte sig over to år. Under-

vejs opstod ideen til det, der med tiden 

skal blive hendes levebrød: Internetporta-

len Meet The Locals. www.meetthelocals.

dk er en hjemme-

side, der formidler 

arrangementer og 

kontakt til lokale. 

En turist med lyst 

til løbeture under 

ferien kan booke 

og betale en ar-

rangeret løbetur i 

det fynske terræn. 

En økoentusiast kan købe et besøg hos en 

langelandsk familie, der lever med lamaer 

på marken og er selvforsynende med vind-

energi. Og kulturinteresserede kan tage på 

guidet tur i Marstal på Ærø for at opleve 

de lokaliteter, som forfatter Carsten Jen-

sen beskriver i sin roman “Vi de druknede”. 

“Meet The Locals rummer alt det, jeg 

kan og interesserer mig for. Der er en mas-

se formidling i projektet, jeg kan bruge 

min kulturhistoriske viden, og så er der et 

stort potentiale , fordi jeg skal i gang med 

at udvide det til hele Danmark. Lige nu le-

der jeg faktisk efter samarbejdspartnere 

af min egen slags overalt i Danmark”, for-

tæller Karen Elberg om sin forretningsidé. 

På kontoret har Karen Elberg lige nu 

selskab af antropolog Marianne Frahm-

Rasmussen, der har taget turen fra Kø-

benhavn til Svendborg for at komme i 

virksomhedspraktik. Sammen arbejder 

de på Meet The Locals, og planen er, at 

portalen skal udvikle sig til en bæredyg-

tig forretning inden for overskuelig tid. 

Indtil det bliver en fuldbåren forretning 

at matche turister og lokale, supplerer Ka-

ren Elberg sin indtægt med andre tiltag 

inden for turisme. Hun tilbyder både by-

vandringer og sejlture med nogle af byens 

gamle skibe, lige-

som hun er ophavs-

kvinde til en af by-

ens mere populære 

udfl ugter: Værts-

husturen:

“Det er en kul-

turhistorisk værts-

hustur, og den er 

populær inden for 

erhvervsturismen, altså hos virksomhe-

der, der deltager i konferencer her i byen 

og derfor bor på nogle af byens hotel-

ler. Svendborg var engang kendt for at 

have fl est værtshuse pr. indbygger, og det 

tænkte jeg, at man måtte kunne bruge til 

noget over for byens gæster. Derfor skru-

ede jeg en idé sammen, hvor jeg begynder 

med et foredrag om værtshuse som be-

greb, og hvordan det har udviklet sig over 

årene, og så slutter vi af med en rundtur 

til nogle af de gammeldags, brune værts-

huse. Tidligere tog jeg med rundt, men 

det gør jeg ikke mere, for nu kan der være 

op til 120 deltagere. Derfor laver jeg nu 

aftaler med nogle af byens værtshuseje-

re, og så bliver gæsterne fordelt på værts-

husruten”, fortæller hun. 

Sikker fremtoning sælger

Når Karen Elberg står over for sine turi-

ster, er hun meget bevidst om, at det er 

hende, der har ansvaret for, at de får en 

god oplevelse. 

“Det er enormt vigtigt, at man kan læse 

sit publikum, og det er faktisk noget, som 

mange akademikere er rigtig gode til. Vi 

har lært at analysere, og fordi vi har en 

grundlæggende viden om mange ting, 

kan vi performe med en stor grad af sik-

kerhed. Det giver gæsterne tryghed og er 

med til at skabe en god stemning”. 

At have de akademiske labber helt nede 

i det praktiske turistarbejde er noget an-

det end at sidde på et etableret turistkon-

tor og betjene kunderne, erkender den 

fynske etnolog. Det kræver overblik, mod 

til at sælge og sparke døre ind, idérigdom 

og lyst til at møde alle slags mennesker. 

Men til gengæld er der rig mulighed for at 

skabe sig et arbejdsliv, der passer til både 

kompetencer og interesser, fastslår hun:

“Rundtomkring i Danmark er der mas-

ser af muligheder for at sætte akademisk 

viden i spil lokalt. Det, jeg gør i Svend-

borg, kan andre akademikere gøre i alle 

andre områder. Turismerapporten slår 

fast, at nicheturismen bliver vigtig i frem-

tiden, og her har højtuddannede virkelig 

noget at byde ind med”.   

DDeett,, jjeegg ggøørr ii SSvveenndd-
borg, kan andre 
akademikere gøre i 
aallllee aannddrree oommrrååddeerr”..
Karen Elberg, etnolog, ph.d. og indehaver af 
Meet The Locals, www.meetthelocals.dk

bineret med andre aktiviteter om 

vinteren kan være vejen frem for 

den gruppe, forudser hun. 

Vækstteamet anbefaler, at op 

imod 10.000 ansatte inden for turis-

men over de kommende fem år bør 

efteruddannes, så de bliver i stand 

til at yde en bedre service. Men An-

ne-Mette Hjalager mener ikke, at der 

generelt er brug for flere turistud-

dannelser i Danmark. 

“Vi er godt bestykket med turist-

uddannelser på forskellige niveauer 

i Danmark, så ideen med at målrette 

flere uddannelser til branchen tror 

jeg ikke på. Jeg ser et større poten-

tiale i, at kandidater med andre ud-

dannelser går ind og blander sig på 

turismeområdet. Er du cand.merc. i 

finansiering eller magister med spe-

ciale i kommunikation, har du rigtig 

gode muligheder for at bruge din 

faglighed og bidrage til udviklingen 

af turismen”, fastslår hun.   

En stærk organisering og en samlet natio-

nal strategi 

Revitalisering af dansk kystturisme 

Fælles strategisk markedsføring og branding 

Styrket international tilgængelighed 

Flere kultur-, viden- og sportsbegivenheder 

til Danmark 

Service og produktivitet skal være i top 

Digitalisering og ny markedskommunikation 

Rammebetingelse for lige konkurrencevilkår

VÆKSTTEAMET ANBEFALER:
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I serien DET’ MIT JOB tegner vi et portræt af et DM- 

medlem, der har et job – eller måske lige har fået et  

– som han/hun gerne vil fortælle om. Hvad er et godt 

job? Og hvorfor? Hvilke planer har man med sin karrie-

re?  Hvilke muligheder er der for faglig og personlig ud-

vikling? Hvad vejer tungest i valg af job og karriere?

Måske kan det inspirere andre til at gå nye veje, 

hvad angår job og karriere, og til at reflektere over 

uprøvede muligheder.

Send en mail til magisterbladet@dm.dk med en 

kort  omtale af dig selv, din uddannelse og dit job.

Hvad går dit job ud på?
Jeg arbejder med udvikling i virk-
somheden og står som tovholder på 
et projekt, der hedder “Bedre Bund-
linje”, og som er et samarbejde med 
3F, Dansk Byggeri og Teknologisk 
Institut. Jeg rådgiver om markeds-
føring, skriver pressemeddelelser og 
tager billeder af vores byggesager. 
Jeg forsøger at finde de gode histori-
er i virksomheden og skriver artik-
ler, der fx bliver bragt i lokalaviserne. 
Derudover har jeg fokus på trivslen i 
virksomheden, og det sker blandt an-
det ved at højne informationsniveau-
et internt. Jeg skriver et nyhedsbrev 
til medarbejderne og har oprettet en 
Facebook-gruppe for de ansatte, li-
gesom jeg hænger udklip om virk-
somheden op i kantinen. Hvis en 
kunde roser en af tømrerne, ringer 
jeg ham op og giver rosen videre. Jeg 
har rigtig mange hatte på, og det er 
det, der gør stillingen så fantastisk. 
Det er lidt en legeplads med mulig-
hed for at prøve mine egne idéer af 
og selv definere opgaverne, og der er 
kort vej til ledelsen, så jeg kan hur-
tigt få idéerne ud i virkeligheden. 

Hvordan fik du job i en 
 tømrervirksomhed?
Jeg var på pingpongmesse, som DM 
var medarrangør af. Her blev højtud-
dannede og private virksomheder sat 

sammen, og jeg kom på speeddating 
med direktøren for en tømrervirk-
somhed. Det overraskede mig, men 
det undrede også ham, for han troe-
de, han havde tilmeldt sig en fagmes-
se. Da vi talte sammen, viste det sig, 
at han gerne ville hellige sig ledel-
sesopgaverne i virksomheden. Jeg så 
ikke lyset med det samme, men efter 
nogle uger slog det mig, at hvis han 
skulle være mere leder, så havde han 
brug for nogen at snakke med. Jeg 
ringede ham op og bød på en ufor-
pligtende kop kaffe, men det var, da 
han så mit visitkort, at vi kom på 
bølgelængde. På det stod “strategisk 
kommunikatør med fokus på medar-
bejdertrivsel”, og lige netop medar-
bejdertrivsel fangede ham, for det ser 
han som vejen til at skabe en succes-
fuld virksomhed. Vi mødtes herefter 
flere gange og fik tegnet en stilling 
op, som også indeholder markedsfø-
ring. Jeg er ansat på Videnpilotord-
ningen, men jeg håber, at samarbej-
det fortsætter, når stillingen udløber.

Der er næsten 60 medarbejdere i virk-
somheden, hvoraf de fleste er tømrere. 
Du er den første akademiker. Hvordan 
er du blevet modtaget?
Utrolig godt. Mine kolleger har væ-
ret meget åbne, og jeg er begyndt at 
få respons på, at det giver god ener-
gi, at jeg er her. Kollegerne får hur-

tigere informationer, og vi er mere 
synlige. Og så er det hylemorsomt 
at være ung kvinde i en håndværker-
virksomhed.

Har du haft en succesoplevelse?
Jeg har oplevet, at min indsats også 
kan gøre en forskel på bundlinjen. 
Som regel er det svært at måle ef-
fekten af PR, men for nylig fik jeg 
bragt en artikel om en tagsag i Hus 
og Have, og det betød en ny kunde, 
som henvendte sig lige efter at have 
læst artiklen. 

Hvad har overrasket dig mest?
At jeg gerne vil forsøge at måle, om 
mine artikler og PR-arbejdet i det 
hele taget påvirker bundlinjen. Det 
havde jeg aldrig troet, jeg skulle sige, 
og jeg kan mærke, at mit perspektiv 
har ændret sig. Forretningsudvikling 
og forretningsforståelse er virkelig 
spændende, har jeg fundet ud af. 

Har du et tip til andre, der vil prøve 
kræfter med at skabe deres eget job?
Jeg var ærlig fra starten og meldte 
ud, hvad jeg kunne byde ind med, og 
hvad jeg ikke kunne. Jeg slog fast, at 
jeg ikke kunne lave beregninger og 
procentsatser af effekten af mit ar-
bejde eller sige, at hvis man gør så-
dan, så er effekten sådan. Det er jeg 
glad for, at vi fik talt om inden.   

MITZI HÅKANSSON, 29 ÅR
PR- & trivselsansvarlig i tømrervirksomheden Egon Olsen & Søn
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“Det er hyle-
morsomt at 

være ung 
kvinde i en 

håndværker-
virksomhed”.

2013- PR- & trivselsan-

svarlig, Egon Olsen & Søn. 

2012 Personlig assi-

stent, Jobcenter Roskilde.

2012 Lærervikar, Skt. 

Jørgens Skole.

KARRIERE:

2011 Kandidat i 

 kommunikation og ar-

bejdslivsstudier, RUC.

UDDANNELSE:
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B I O L O G I

Vild med viden 9-16

Bengt Holst, Jesper Stage-
gaard, Lisbeth Høgh, Bjarne 
Klausen, Charlotte Trolle Ol-
sen, Ina Fischer Andersen 
Forlaget Epsilon, 2013, 16 si-
der, 20 kr. pr. stk., 3 stk. for 
50 kr., alle 8 stk. 120 kr. Der 
tillægges porto på 13 kr. pr. bog 
og 30 kr. for hele serien
Hele serie 2 (nr. 9-16) hand-
ler om de meget forskellige 
dyr, som du kan møde i de 
zoologiske haver i Danmark. 
Bøgerne fortæller om bl.a. 
dyrenes levevis og om, hvor-
for det er så vigtigt at avle på 
dyrene i fangenskab. Bøger-
ne fortæller også om dyrenes 
unger og deres adfærd. Bø-
gerne er små hæfter i A6 og 
kan bruges som læshøjt-bø-
ger eller som læsselv-bøger.

K U N S T

Ildsjæl – Anne Marie 
Carl-Nielsen 150 år

Birgitte Zacho (red.) 
Odense Bys Museer, 2013, 51 
sider, gratis ved køb af billet til 
udstillingen på Fyns Kunst-
museum
I år er det 150 år siden Anne 
Marie Carl-Nielsens fød-
sel, og det markerer Fyns 
Kunstmuseum og Carl Niel-
sen Museet med en stor ud-
stilling på Fyns Kunstmu-

seum, der viser bredden af 
hendes imponerende livs-
værk. Samtidig viser Carl 
Nielsen Museet en mindre 
udstilling, der sætter fokus 
på hendes virke som por-
trætkunstner. 

L I T T E R A T U R

Moderne dannelse 
– Goethes Wilhelm 
Meister og dannelses-
romanens aktualitet

Birgit Eriksson 
Aarhus Universitetsforlag, 
2013, 312 sider, 349,95 kr.
Da Goethe i 1795-1796 ud-
gav “Wilhelm Meisters Læ-
reår”, blev det også begyn-
delsen på en helt ny litterær 
genre. Dannelsesromanen 
blev op igennem 1800-tal-
let en af de mest populære 
og benyttede fortællemåder. 
Bogen belyser genrens be-
gyndelse, udvikling og gen-
komst i det 21. århundre-
de med udgangspunkt i den 
mest kanoniserede af alle 
dannelsesromaner. På den 
måde står det efterhånden 
frem, hvordan “Wilhelm 
Meisters Læreår” og i brede-

re forstand dannelsesroma-
nen på én gang afprøver, ud-
folder og selv er med til at 
definere, hvad dannelse kan 
være, ikke bare i slutningen 
af det 18., men også i begyn-
delsen af det 21. århundrede.

P Æ D A G O G I K

Krisen i dansk pædagogik

Thomas Aastrup Rømer 
Forlaget Fjordager, 2013, 376 
sider, 249 kr.
Bogen er en samling blog-
indlæg om emner, der spæn-
der fra pædagogik og kær-
lighed til kontraktstyrede 
systemer med totalitære ten-
denser. Thomas Rømer kri-
tiserer frejdigt “størknede 
monarkistiske strukturer” i 
uddannelsesverdenen.  Der 
er blandt andet hug til Aar-
hus Universitet, professions-
højskolerne, læreruddan-
nelsen, Fremtidens Skole i 
Odense, OECD’s skolesyn, 
LP-metoden, VIA, frygten 
og tavshedskulturen, Silke-
borg Kommune, Ny Nordisk 
Skole, Canada-begejstringen 
og til en række fremtræden-
de personer i skole- og ud-

dannelsesdebatten. Men der 
er også engagerede forsvar 
for mennesker og kolleger, 
der har været udsat for uret-
færdigheder i de seneste år.

S A M F U N D

Mindretallenes selvbillede 
– Nationale og etniske 
mindretal på museum

Peter Dragsbo (red.) 
Museum Sønderjylland – Søn-
derborg Slot, Projekt Mindre-
talsliv, 2013, 48 sider. Bogen 
uddeles gratis til interesserede 
– eller kan sendes ved bestilling 
mod betaling af porto og ekspe-
ditionsgebyr.
Skal mindretal have egne 
museer? Og hvis ja: Hvem 
skal de så henvende sig til: 
mindretallene – eller også 
flertallene? Og hvad skal de 
handle om: Mindretallene 
set indefra eller mindretal-
let i en større verden? Min-
dretallene siden 1800-tal-
let – eller om gruppens sprog 
og kultur, så langt tilbage hi-
storien rækker? Det er nog-
le af de spørgsmål, der blev 
stillet ved et seminar på Søn-
derborg Slot i efteråret 2012. 
Nu bliver bidragene til semi-
naret publiceret i form af to 
små bøger, den ene på dansk: 
Mindretallenes selvbillede, 
og den anden på tysk: Selbst-
bild der Minderheiten.

H I S T O R I E

Landsmænd – De danske jøders flugt i oktober 1943

Bo Lidegaard 
Politikens Forlag, 2013, 512 sider, 400 kr.
I oktober 1943 lykkedes det langt hovedparten af de dan-
ske jøder at flygte til Sverige. Hvordan gik det til, og 
hvorfor valgte langt de fleste danskere at hjælpe deres 
landsmænd på flugt? Siden besættelsen har myterne flo-
reret om de dramatiske begivenheder, da mere end syv 
tusinde mennesker desperat flygtede fra nazisternes for-
følgelse. Nu er det muligt at fortælle historien med afsæt 
i samtidige kilder, dagbøger og dokumenter, skrevet af de 
flygtende, deres forfølgere og af hjælpere, samtidig med 
at begivenhederne fandt sted. 

“For meget velha-
vende mennesker 

udgjorde flugten et 
særligt problem, idet 
de på kort tid måtte 
disponere deres ak-
tiver, så de – forhå-

bentlig – kunne gen-
findes efter krigen”.
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Lars Ole Bonde, 
født 1951, 
professor i 
musikterapi ved 
Institut for 
Kommunikati-
on, Aalborg 
Universitet, kan 
fejre 25-års 

jubilæum. Her har han gennem alle 
årene været en af de bærende kræfter i 
udviklingen af uddannelsen i musikte-
rapi, som sidste år kunne fejre 30-års 
jubilæum. 
I 2005 skrev Lars Ole Bonde sit ph.d.-
projekt med titlen “Receptiv musik-
terapi med cancerpatienter i rehabi-
litering”, og i foråret 2012 blev han 
udnævnt til professor i musikterapi på 
Aalborg Universitet. Derudover har 
han siden 2008 været professor i musik 
og helse ved Norges Musikkhøgskole.

Erik Gøbel, 
seniorforsker på 
Rigsarkivet, er 
blevet tildelt 
Kaptajn H.C. 
Lundgreens 
Legat for sit 
søfartshistori-
ske forfatter-

skab. Dansk Forfatterforening uddeler 
hæderslegatet, der er på 10.000 kr., og 
som ikke kan søges, men tildeles 
danske forfattere eller andre, der 
gennem deres virksomhed har “bidra-
get til at øge interessen for sølivet”.
Erik Gøbel har bl.a. skrevet bø-
gerne “Glimt fra de Dage, der gik” 
(1997), “Dansk søfarts historie, bd. 2, 
1588-1720” (1998), “Jens Mortensen 
Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse 
1665-1684” (2005) og “Det danske sla-
vehandelsforbud 1792” (2008).

Ole Søgaard, 
ph.d., læge, 
Aarhus Univer-
sitetshospital, 
vil med en 
bevilling fra 
Lundbeckfon-
den på 934.000 
kr. sammen 

med sine kolleger og et internationalt 
forskerhold undersøge, om en ny type 
behandling kan aktivere og fjerne hiv i 
hvilende celler alle steder i kroppen, 
herunder hjernen og tarmen, for på 
længere sigt at kurere sygdommen 
fuldstændigt.

Pernille 

Bøttger, 
postdoc, 
Institut for 
Biomedicin, 
Aarhus Univer-
sitet, vil med en 
bevilling fra 
Lundbeckfon-

den forske i en arvelig og sjælden form 
for migræne for at skaffe ny vigtig 
viden om sygdommen i bredere 
forstand, bl.a. hvordan kvinders 
hormoncyklus spiller ind.

Jacob Giehm 

Mikkelsen, 
lektor, Institut 
for Biomedicin, 
Aarhus Univer-
sitet, vil med en 
bevilling fra 
Lundbeckfon-
den på 2 mio. 

kr. udnytte nye lovende teknikker 
inden for genoverførsel i forsøg med 
behandling af en række genetisk 
betingede sygdomme. Håbet er at 
skabe grobund for fremtidig anvendel-
se af gener som lægemiddel.

Nanna Sverrild, 
34 år, er pr. 
oktober 2013 
ansat som 
kommunikati-
onsrådgiver hos 
Dansk Arkitek-
tur Center, 
hvor hun skal 

bidrage til at udvikle Dansk Arkitektur 
Centers forretning frem mod indflyt-
ning i Bryghusprojektet i 2016/17.
Nanna Sverrild kommer fra en stil-
ling som kommunikationsrådgiver i 
Forsvarsministeriet. Hun er uddannet 
cand.mag. i moderne kultur og kul-
turformidling, er certificeret projekt-
leder og har studeret på University of 
 Wisconsin-Madison og Lund Univer-
sitet.

Har du fået nyt job? Er du blevet færdig med dine studi-

er? Er du blevet udnævnt til noget? Har du taget en ph.d.-

grad? Har du fået et legat? En pris? Er du blevet professor? 

Har du jubilæum? Fylder du rundt?

Skriv til NYT OM NAVNE, hvis du vil fortælle dine DM-kol-

leger om din uddannelse, dit job og din karriere. Send en 

mail til  nytomnavne@dm.dk. Gerne med et foto.

M A G I S T E R B L A D E T  1 1  ·  S E P T E M B E R  2 0 1 3

5 9N Y T  O M  N A V N E    redigeret af Mogens Tanggaard · mt@dm.dk



Har du lyst til at indgå i en gensidigt forpligtende relation omkring 

karriere- og arbejdsliv? Har du lyst til at styrke dine samtalekompe-

tencer? Vil du sætte fokus på karriereudvikling og hjælpe andre godt 

i gang eller videre i deres arbejdsliv?

Så er DM’s mentorprogram måske noget for dig. Her bliver du udfor-

dret på viden, ønsker og kompetencer, og du får italesat din egen 

erfaring og viden. Derudover får du mulighed for at indgå i netværk 

med de øvrige mentorer, hvor du arbejder med og refl ekterer over 

din mentorrolle.

Som mentor har du mere end seks års erhvervserfaring og skal som 

udgangspunkt være i arbejde. Du bliver matchet med en mentee, 

som kan være mange steder i sit arbejdsliv.

Læs mere på dm.dk/mentorprogram

Frem til 30. september kan du stadig få udbetalt feriepenge fra den 

femte ferieuge i ferieåret 2012/2013 samt feriepenge fra et ophørt 

ansættelsesforhold.

Feriekonto, som administrerer danskernes feriepenge, ligger inde 

med 100 millioner kroner fra sidste ferieår, der stadig mangler ejer-

mænd.

Det er dog stadigvæk muligt at hæve sine feriepenge i op til tre år ef-

ter ferieårets udløb. Men så skal du dokumentere, at du har afholdt 

ferie uden at få feriepenge udbetalt, eller at ferien er blevet afl yst på 

grund af eksempelvis sygdom.

Læs mere og se, om du har penge til gode på www.feriekonto.dk

BLIV MENTOR I DM

HUSK AT HÆVE DINE FERIEPENGE

Den største anerkendelse, en forsker kan modtage, er kollegernes.

Sådan lyder sloganet, når DM igen ønsker at anerkende to forskeres 

arbejde.

Formålet med DM’s forskningspriser er at sætte fokus på forskning 

som en afgørende drivkraft i den samfundsmæssige idéudvikling. 

Priserne skal også sætte fokus på mangfoldigheden blandt forskere 

og fremhæve debatskabende, kontroversielle og nye idéer, der er vi-

denskabeligt funderede.

Der uddeles en pris inden for naturvidenskab og teknik samt en pris 

inden for samfundsvidenskab og humaniora.

Der er frist for indstillinger 8. oktober 2013, og alle kan indstilles til 

modtagelse af priserne, der hver består af 50.000 kroner.

Indstillingen er gældende for 3 år og må være på højst fem sider og 

må gerne indeholde et link til cv og publikationsliste. Mobiltelefon-

nummer på både den indstillede og den eller de, der indstiller, skal 

fremgå tydeligt.

Læs mere på 

dm.dk/forskningspriser

Fortjener din tillidsrepræsentant, suppleant, klubformand eller 

arbejdsmiljørepræsentant en særlig anerkendelse?

Så har du muligheden nu, for i november uddeler DM for anden gang 

tillidsprisen. Prisen går til et tillidsvalgt DM-medlem, der har gjort 

en særlig indsats for faglig aktivitet og har været en god talsmand 

for kollegerne.

Med kåringen som årets tillidsrepræsentant følger en pris på 25.000 

kroner som anerkendelse for det gode arbejde.

Du kan selv eller sammen med dine kolleger indstille kandidaten. 

Skriv en kort motivation for, hvorfor du synes, det skal være din kan-

didat, der vinder. Sidste frist for at indstille en kandidat er 1. okto-

ber. 

Prisen bliver overrakt 

i forbindelse med 

TR-dagen 26. november.

Læs mere på 

dm.dk/tillidspris 

eller skriv til DM på 

tillidspris@dm.dk

IGEN TID TIL DM’S 
FORSKNINGSPRISER

DM SÆTTER FOKUS PÅ 
TILLIDSHVERVET

Fortjener jerestillidsrepræsentant et skulderklap?
Vis tillid og indstil jeres kandidat senest 1. oktober.
Der er 25.000 kroner til den vindende kandidat.

DM uddeler i november 2013 for anden gang tillidsprisen. Prisen går til et tillidsvalgt  

DM-medlem, der har gjort en særlig indsats for faglig aktivitet og har været en god 

talsmand for kollegerne. 
Med kåringen som årets tillidsrepræsentant følger en pris på 25.000 kroner som 

anerkendelse for det gode arbejde. Prisen uddeles på årets DM-dag for tillidsvalgte  

19. november. 
På dm.dk/tillidspris kan du selv eller sammen med dine kolleger indstille kandidaten.  

Skriv en kort motivation, og læs mere om tillidsprisen og kriterierne for at vinde.
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Den største anerkendelse, en forsker kan modtage, er kollegernes

Professor Carsten Thomassen
Prismodtager 2012, Naturvidenskab

Professor Jesper RybergPrismodtager 2012, Humaniora

Indstil din kollega til en af DM’s to forskningspriser. Frist for indsendelse er 8. oktober 2013. 

Læs mere på www.dm.dk/forskningspriser

DM’S FORSKNINGSPRISER 2013
50.000 KRONER TIL HVER PRISMODTAGER



Ekstra fordele 
med DM Procent

Der er mange penge at spare på fx abonnementer, bank, forsikring og oplevelser. 
Og du kan også få et forbrugsforeningskort, hvor du optjener bonus hvert år.
 
Du kan få procenter ved at vise dit medlemskort eller oplyse dit medlemsnummer, 
når du handler hos en af DM’s samarbejdspartnere. En del af tilbuddene skal  
bestilles online via dm.dk/dmprocent

Dit DM-medlemskab giver adgang til en række kontante medlemsrabatter

Læs om de enkelte tilbud, og hvordan du opnår rabat på dm.dk/dmprocent

dm.dk/dmprocent

DM PROCENT

LIC
Få op til 20 procent rabat
Globalknive, Georg Jensen-stager eller nye gryder? Med et medlem-

skab af LIC (Lærernes Indkøbscentral) kan du altid gøre en god han-

del, hvad enten det er i LIC’s webshop eller i varehusene i Herlev og 

i Aarhus.

 

Læs mere på dm.dk/dmprocent

Aalborg Zoo
Få rabat på årskort til hele familien
Et årskort til Aalborg Zoo betyder også gratis adgang til: Givskud 

Zoo, Odense Zoo, Ree Park – Ebeltoft Safari, Danfoss Universe, 

Knuthenborg Park og Safari, Jesperhus Blomsterpark, Den Gamle 

By i Aarhus og Aqua – Akvarium og Dyrepark i Silkeborg.

 

Læs mere på dm.dk/dmprocent
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Du er medlem af DM, når DM har modtaget din indmeldelse. Visse 

ydelser opnår du dog først ret til efter 30 dages medlemskab. Du får 

et brev fra DM, som bekræfter indmeldelsen. Dimittender og studen-

ter opnår straks medlemsrettigheder.

Din kontingentsats og din ret til ydelser er afhængig af din med-

lemsstatus. Derfor bør du hurtigst muligt give DM’s Medlemsservice 

besked om ændringer i dit ansættelsesforhold eller selv rette dine 

oplysninger via “Min side” på www.dm.dk. Du bedes også rette op-

lysningerne, hvis du fx. er fl yttet eller har fået ny e-mail adresse. 

Har du betalt for højt medlemskontingent, kan det maksimalt tilba-

gereguleres for indeværende og forudgående kvartal for så vidt an-

går nedsat kontingent.

Kontingentet opkræves kvartalsvis, og du modtager automatisk et 

girokort fra os. Vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice.

Pr. kvartal

Fuldtidsansatte, deltidsansatte med mere end 

18 timer pr. uge samt ph.d. stipendiat 1.139,00 kr.

Arbejdsledige og deltidsansatte med højst 18 timer pr. uge 551,00 kr.

Dimittender fuld tid - 1. halvår (halvt kontingent) 569,50 kr.

Dimittender ledige - 1. halvår (halvt kontingent) 275,50 kr.

Førsteårsstuderende (pr. kvartal de to første kvartaler) 10 kr. 

Studerende 66,00 kr.

Studerende med dobbelt medlemskab af DM og SUL.

DM overfører 50 kr. af dette kontingent til SUL. 116,00 kr.

Studerende med dobbeltmedlemskab af DM og DALF 66,00 kr.

Ansat i udlandet (på dansk kontrakt) 1.139,00 kr.

Ansat i udlandet (på udenlandsk kontrakt) 551,00 kr.

Selvstændige 1.055,00 kr.

Pensionister 225,50 kr.

Værnepligtige 225,50 kr.

Langtidsledige 114,00 kr.

Børnepasningsorlov (60% af dagpengemax) 114,00 kr.

Passive 225,50 kr.

Abonnement på Magisterbladet 225,50 kr.

Peter Bangs Vej 30

2000 Frederiksberg

Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 

8000 Aarhus C

Telefon 38 15 66 00

Fax 38 15 66 66

www.dm.dk

dm@dm.dk

Åbningstid: Man.-tors. kl 8.30-16, fre. kl. 10-15

Telefontid: Man.-tors. kl 10-16, fre. kl. 10-15

PENSIONSKASSEN FOR MAGISTRE 
OG PSYKOLOGER

Smakkedalen 8

2820 Gentofte

Telefon 39 15 01 02

www.mppension.dk

mp@mppension.dk

Åbningstid: Man.-tors. kl. 9-16, fre. kl. 9-15

Peter Bangs Vej 30

2000 Frederiksberg

Telefon 70 20 39 71 

www.ma-kasse.dk

Åbningstid: Man.-tirs. og tors. kl 10-15, ons. kl. 13-16, fre. kl. 10-13

Telefontid: Man.-tirs. og tors. kl 9-15, ons. kl. 13-16, fre. kl. 9-13

Regionalkontorer  

Aarhus

Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 

8000 Aarhus C

Telefon 70 20 39 71 

Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl. 10-15

Odense

Slotsgade 21 B, 4. sal

5000 Odense C

Tlf. 70 20 39 71

Åbningstid: Man. kl. 10-12 og tors. kl. 13-15

Aalborg

Østerågade 19, 3. sal, 

9000 Aalborg

Telefon 70 20 39 71

Åbningstid: Man. kl. 10-12 og tors. kl. 13-15

DM – DANSK MAGISTERFORENING

MP PENSION

MA – MAGISTRENES 
ARBEJDSLØSHEDSKASSE

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2013

WORKSHOP

KØBENHAVN

Peter Bangs Vej 30

2000 Frederiksberg.

AARHUS

Vestgaarden, Vesterbro Torv 1-3, 7., 

8000 Aarhus C.

Åbningstid: Man.-fre. kl. 9-16. 

Nøglekort udleveres i MA.

ODENSE

Slotsgade 21 B, 4.

5000 Odense.

Åbningstid: Man. kl. 9-12 

og tors. kl. 13-15.30

Nøgle udleveres mod depositum 

hos MA på samme adresse.

AAL BORG

Aktivitetshuset

Østerågade 19, 3. 9000 Aalborg.

Åbningstid: Man.-fre. kl. 8.30-15.

Du kan få nøgle, så du har adgang

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

DIPLOM I VISUEL 
JOURNALISTIK
Diplomuddannelsen i visuel journalistik er målrettet professionelle journali-
ster og kommunikatører, som vil lære at skabe bedre sammenhæng mellem det 
tekstuelle og det visuelle. Du vil lære, hvordan du kan gøre større indtryk på 
modtageren ved hjælp af forskellige visuelle udtryksformer og virkemidler.

Uddannelsen gør dig i stand til at skabe dialog mellem forskellige interesser og 

på tværs af medieplatforme.

Du kan vælge et enkelt kursus eller sammensætte en hel uddannelse.  
I efteråret 2013 kan du tilmelde dig:

Læs mere om kurserne på dmjx.dk/kurser  

–

Kurset indfører dig i, hvordan man forstår de  
forskellige udtryks egenart og integrerer 
dem i  
et godt visuelt produkt, så udtrykkene 
hænger indholdsmæssigt sammen.

  København
  start: 24. oktober 

 

På dette kursus får du en teoretisk og 
praktisk forståelse for design, æstetik og 
visuel kommunikation – og hvordan vi kan 
bruge det i relation til visuel journalistik på 
forskellige medieplatforme.

  København
  start: 21. november

 
–
Kurset omhandler hele processen 
bag dynamiske digitale produktioner: 
Konceptudvikling, indsamling af stof, 
produktion, versionering og offentliggørelse 
- også i de sociale medier.

  Aarhus/København
  start:  9. oktober


