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JEG FLYTTER MED!
“Min arbejdsgiver er meget fleksibel 
og siger ok til hjemmearbejdsdage”

Side 10-19

En ekstra 
stærk forsikring 
til dit hus

GF’s husforsikring kan modstå lidt af hvert, og supplerer du med tre gode tilvalg,  
så bliver den ekstra stærk: Med udvidet dækning får du fx dækket skader på huset  
efter skadedyr m.m. Vælger du udvidet vandskade, så får du fx dækket skader  
efter kraftig regn, fygesne på loftet og vand, der siver eller drypper. Og med til- 
valget kosmetiske forskelle får du dækket forskelle i fx klinkegulv efter en skade.

GF er ejet af kunderne og skal ikke tjene penge til aktionærer − vi kan i stedet  
give dig forsikring for alle pengene. Ring på 72 24 41 45 og få et tilbud på  
en stærk husforsikring. Eller kig ind på kontoret.
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I juni 2015 blev vores bilforsikrings pris og dækning samlet set kåret som ”Bedst i test” af forbrugerbladet 
Tænk Penge. Nu gør vi den gode bilforsikring endnu bedre. Nemlig ved at sænke prisen, og det gælder både 
for nye og nuværende medlemmer. Dækningen er fuldstændig den samme som hidtil. Når det går godt i et 

medlemsejet forsikringsselskab, kommer det altid medlemmerne til gode.  

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring

Lyder det for godt tiL at være sandt?
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Alt kan  
lade sig gøre

Kom til Efteruddannelsesmesse d. 16. marts kl. 15-18 på SDU i Odense.
Læs mere på sdu.dk/efteruddannelse. Du kan kontakte os på 65 50 10 54 eller efteruddannelse@sdu.dk 

Tag efteruddannelse
på Syddansk
Universitet
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I DM har vi fokus på det, der har betydning 
for medlemmernes arbejdsliv. 2015 har væ-
ret præget af flere vigtige områder, nem-
lig besparelserne på uddannelses- og forsk-
ningsområdet, ngo’erne, klimaområdet og 
kulturområdet. Dertil kom, at vi var optaget 
af et nyt dagpengeforlig og flytning af stats-
lige arbejdspladser.

De videregående uddannelser bliver skå-
ret markant. For professionshøjskolerne kan 
det komme til at betyde, at uddannelsesste-
der bliver nødt til at lukke. Hvis man over-
hovedet kan gradbøje værre, står det endnu 
værre til for forskningen, som barberes ned 
med 1,4 milliarder i år. Det er råt. Og det 
er fuldstændig idéforladt bare at køre med 
grønthøsteren i stedet for at lave kvalifice-
rede besparelser. Vi har i 2015 gjort et stort 
arbejde for at minimere skaderne, og vi gi-
ver ikke op. I år 2016 vil vi sammen med de 
tillidsvalgte på arbejdspladserne sætte fo-
kus på, hvad nedskæringerne får af uhel-
dige konsekvenser. Jeg 
håber, vi på den måde 
kan få grønthøsteren 
til at blive i garagen, så 
de bebudede besparel-
ser de kommende tre år 
kan undgås.

I oktober 2015 kom 
Dagpengekommissio-
nen med sine anbefalin-
ger til et nyt dagpen-
gesystem, blandt andet 
om genoptjening, sup-
plerende dagpenge og 
dimittendsatsen. Selv 
om vi kæmpede imod, 
blev dimittendsatsen sat markant ned. Til 
gengæld lykkedes det kort inden jul at lave 
en bedre aftale om supplerende dagpenge, 
som betyder, at supplerende dagpenge fort-
sat regnes i uger. Det ville også have været 
grotesk, hvis man skulle bruge en hel må-
neds supplerende dagpenge, når man kun 
bruger én dag. 

Vi vil i 2016 arbejde for, at der bliver for-
bedrede dagpengerettigheder til dem, der 
ikke er fastansat. For vi har brug for selv-
stændige, innovationslystne og initiativrige 
akademikere, der tør tænke nyt. 

Vi kommer også til fortsat at have fokus 
på, at regeringen vil flytte cirka 3.900 stats-

lige arbejdspladser fra København til andre 
byer rundtom i landet, som man kan læse 
om inde i bladet her. DM kæmper for, at 
der skal skabes akademiske arbejdspladser i 
hele landet. Vi ved, at mange af de mellem-
store virksomheder uden for hovedstadsre-
gionen og Aarhusbugten har brug for den 
akademiske arbejdskraft. Vi ved af erfaring, 
at når der ansættes akademikere i virksom-
heder, hvor der ikke tidligere har været 
højtuddannede, giver det bonus på bundlin-
jen. Vi har kæmpet for midler til Akademi-
kerkampagnen, der kan slå murene ind nye 
steder. Lidt over 10 millioner kroner blev 
det til på finansloven for 2016 til Akademi-
kerkampagnen. Derimod løber regningen 
for flytning af de statslige styrelser op mod 
to milliarder, viser et notat fra Modernise-
ringsstyrelsen. Det står i skærende kontrast 
til de afsatte midler, som foreløbig kun er 
400 millioner kroner. Jeg kan ikke forstå, at 
man kan træffe en så omfattende beslutning 

uden at inddrage de fag-
lige miljøer og uden at 
afsætte de nødvendige 
ressourcer. Det er stærkt 
problematisk. De stats-
lige styrelser er for vig-
tige til at gøres til kaste-
bolde for politikere, der 
laver symbolpolitik. Vi 
kunne inden for det pri-
vate område skabe man-
ge gode nye arbejdsplad-
ser i hele landet for de 
midler, som flytningerne 
kommer til at koste. Nu 
bliver der med flyttere-

formen ikke skabt nye arbejdspladser, men 
blot flyttet arbejdspladser. 

2016 byder utvivlsomt på store udfordrin-
ger. Mange opgaver venter, og vi vil gøre alt 
for at sikre medlemmerne de bedste vilkår 
og muligheder i arbejdslivet. Jeg hører ger-
ne fra jer, hvis I har forslag til, hvad vi skal 
tage fat i.

Camilla Gregersen, 

Formand

Peters Grods Hansen, 

DM Offentlig

Anita Kildebæk Nielsen, 

DM Offentlig

Inger Lisbeth Staahl Jensen, 

DM Offentlig

Anders Christian Rasmussen, 

DM Offentlig

Anne Bisgaard Pors, 

DM Offentlig

Lis Kræmmer, 

DM Offentlig

Erik Sigmund Christensen, 

DM Viden

Leif Søndergaard, 

DM Viden

Charlotte Palludan, 

DM Viden

Olav Wedege Bertelsen, 

DM Viden

Thomas Vils Pedersen, 

DM Viden

Hans Beksgaard, 

DM Viden

Tommy Dalegaard Madsen, 

DM Viden

Bjarke Friborg, 

DM Privat og Selvstændige

Sine Jensen, 

DM Privat og Selvstændige

Jens Groth Andreasen, 

DM Privat og Selvstændige

Helle Idland, 

DM Privat og Selvstændige

Julia Hunt, 

DM Privat og Selvstændige

Birgith Sloth, 

DM Ledere

Frederik Thordal, 

DM Studerende

Gry Inger Reiter, 

DM Studerende

Lea Brith Grummisgaard  

Friedberg,  

DM Studerende

Nytårsrefleksioner

“2016 byder utvivl-
somt på store ud-
fordringer. Mange 
opgaver venter, og 
vi vil gøre alt for 
at sikre medlem-
merne de bedste 
vilkår og mulighe-
der i arbejdslivet”.

Lederen skrives på skift af DM’s formand og næstformand.
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Demokrati er samtale
“Vi har brug for en bedre samtale med hinanden, hvor vi lytter, ja måske især til 
dem, vi er uenige med.”

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var forsonlig og inkluderende i sin 
nytårstale i fjernsynet og på Facebook. Og det klædte ham at begynde det nye år 
på en anden måde, end han kom ud af 2015.

Statsministeren har ret i, at det ikke hører nogen steder hjemme at kalde folk 
for svin eller det, som er værre. på Facebook – fordi man er politisk uenige. Det 
er faktisk noget svineri.

Jeg mener ikke, at statsministeren selv er ude om den hårde tone – for den er 
helt ude i hegnet – men den stadig barskere tone kunne måske også give anled-
ning til selvrefleksion. En selvrefleksion, som Venstres ualmindeligt ringe me-
ningsmålinger måske kan sætte lidt ekstra fut i.

For jeg kan ikke huske nogen regering i min tid, som så systematisk og med så 
hård retorik har opsøgt og dyrket fjender. Nærmest som en onkel til en familie-
fest, der hurtigt får hevet lidt for mange sjusser inden for vesten, hvorefter han 
lige skal have sagt nogle “sandheder” til de fleste:

Universiteterne er kornfede og skal beskæres. De studerende er dovne og må se 
at komme ind i kampen og tage ansvar. Asylansøgerne skal have tømt deres kuf-
ferter for diamanter, inden de ligger samfundet til last. DR er fyldt med kedelige 
amatørkonkurrencer med umusikalske aktører. Strandbeskyttelseslinjen er ven-
streorienteret vanetænkning. Vores svenske naboer er ansvarsløse.

Fortsæt selv listen. 
Selv regeringens vigtige og fornuftige mærkesag om at skabe udvikling i hele 

Danmark fik en negativ bismag. Som vi viser i dette nummer af Magisterbladet, 
så er udflytningen blevet håndteret på en måde, så de berørte medarbejdere alle-
rede nu, før de skal flytte, oplever en mindre effektiv arbejdsplads. Som vores re-
portage viser, så gør det en enorm forskel, om medarbejderne føler sig inddragede 
og værdsatte i processen. Det er ikke raketvidenskab.

Det bør vække til eftertanke, at selv de skarpslebne diplomater i FN tager 
blomsterne ud af mundvigene, når de taler om og til den danske regering.

UNHCR skriver direkte, at flere af forslagene i den danske asylpakke er kon-
ventionsstridige og kan “antænde frygt, fremmedhad og tilsvarende stramninger 
i andre lande, som reducerer i stedet for at udvide muligheden for beskyttelse på 
globalt plan og dermed udsætter nødlidende flygtninge for livstruende farer”.

Statsministeren sagde i sin tale, at terrorister forsøger at trække falske skillelin-
jer.  “Hvis frygten får nogle til at se skævt til mennesker med en anden baggrund 
end deres egen. Så har terroristerne vundet. De prøver at skabe frygt mellem 
mennesker. Trække falske skillelinjer. Mellem Vesten og islam. Men den san-
de skillelinje går et andet sted. Mellem lys og mørke. Mellem frihed og tyranni. 
Mellem mod til godhed og fej ondskab”. 

Kloge ord. Måske skulle statsministeren tage en snak med den udlændingemi-
nister, han selv har udpeget, så regeringen ikke selv bidrager til fremmedhad og 
skillelinjer.

Det kunne i hvert fald være dejligt med et år med mere fokus på løsninger og 
mindre på fjendebilleder.
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Ring til os på tlf. 39 15 01 02 og få gratis rådgivning 
– det betaler sig!

Optimer din pensionsordning
Brug 10 minutter på din pensionsordning og få op til 
40.000 kroner mere om året som pensionist.
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Danmark, Sverige og Norge er blandt 
de fem største bidragydere i verden af 
udviklingsbistand målt per indbygger. 
Men mens den danske regering i år har 
nedsat bistanden markant, så går vores 
nordiske naboer i modsat retning.

Både Sverige og Norge øger nemlig 
udviklingsbistanden til hidtil usete ni-
veauer. Det sker, samtidig med at vores 
nordiske naboer modtager langt flere 
asylansøgere end Danmark.

Mens der i Danmark fra den 1. ja-
nuar 2015 frem til den 1. december var 
18.492 personer, som søgte asyl, så var 
der i Norge i samme periode 30.110 
personer, som søgte asyl. I Sverige 
søgte hele 149.028 personer asyl i pe-
rioden.  

Dette mønster sætter de danske ned-
skæringer på udviklingsbistanden i et 
sørgeligt perspektiv, mener udenrigs-
ordfører i Det Radikale Venstre og 
forhenværende udenrigsminister Mar-
tin Lidegaard. 

“Danmarks udenrigspolitik står og 
falder med, at vi også har en stærk ud-
viklingsbistand. Men den er blevet 
stærkt skadet og indskrænket det sene-
ste år. Jeg mindes ikke, at Danmarks 
bidrag har været så lavt og dermed vo-
res udenrigspolitik så hæmmet siden 
1960’erne”, siger Martin Lidegaard.  

I Sverige har den socialdemokratisk 
ledede regering hævet udviklingsbi-
standen med næsten tre mia. kroner i 
2016 til 43,4 mia. kroner. Dermed lan-
der Sveriges bistand på 0,98 procent 
af bruttonationalindkomsten (BNI). 
Heraf går 8,2 mia. kroner til asylmod-

tagelsen i Sverige. Det svarer til 19 
procent.

“Regeringens målsætning er at nå 
målet om en svensk udviklingsbi-
stand svarende til én procent af Sveri-
ges BNI under mandatperioden”, siger 
pressekoordinator i Sveriges Utrikes-
departementet Gabriel Wernstedt til 
Magisterbladet.

Helt modsat i Danmark
Også Norge øger bistanden i forhold 
til 2015. I Norge var der sidste år afsat 
én procent af BNI til bistand, men det 
forhøjes til 1,1 procent af BNI i år. Det 
norske bistandsbudget er i år 37,2 mia. 
kroner, som er fire mia. kroner mere 
end sidste år. Af det samlede bistands-
budget anvender 
nordmændene 19,5 
procent til asyl-
modtagelse, hvilket 
svarer til omkring 
7,3 mia. kroner.

Den danske re-
gering nedjuste-
rer den danske 
udviklingsbistand 
til 0,71 procent 
af BNI i 2016. Bistanden skæres med 
knap tre mia. kroner ned til 14,8 mil-
liarder kroner, hvoraf godt 4,4 milli-
arder eller mere end 30 procent bliver 
brugt herhjemme på asylmodtagelsen. 

Martin Lidegaard mener, at Dan-
mark har råd til at yde højere bistand, 
og at bistanden burde være én procent 
af BNI, som også er Sveriges målsæt-
ning. Ifølge ham har regeringen gjort 

reduktionen af udviklingsbistanden til 
en økonomisk nødvendighed. 

“Pengene til bistanden er i stedet for 
blevet brugt på blandt andet et overflø-
digt håndværkerfradrag, til at nedsætte 
registreringsafgiften på de dyreste bi-
ler og til at afskaffe reklameafgifterne”, 
siger Martin Lidegaard.

Venstres udenrigsordfører, Michael 
Aastrup Jensen, siger, at bistanden ikke 
bliver sat op igen under Venstres le-
derskab.

“Netop disse tiltag skaber jo vækst, 
og det har vi brug for. Vi har ikke pla-
ner om at sætte bistanden op igen, 
selvom vi skulle få flere penge i Dan-
mark. Vi friholder derimod hele det 
humanitære område og den akutte 

hjælp til flygtnin-
ge for besparelser. 
Der er vi et af de 
lande i verden, der 
giver absolut mest”, 
siger Michael 
Aastrup Jensen. 

Han mener, at 
Det Radikale Ven-
stre i stedet burde 
rette sin kritik mod 

alle de lande, som stadig ikke lever op 
til FN’s hensigtserklæring om at give 
0,7 procent af BNI. 

“Vi gik til valg på at sænke bistan-
den til det niveau, som FN anbefaler. I 
den svære økonomiske situation, vi er 
i, vil vi hellere bruge flere penge på fx 
bedre sundhed og flere politibetjente. 
At andre lande gør noget andet, må de 
om”, siger Michael Aastrup Jensen.   

NORGE OG SVERIGE 
ØGER HJÆLPEN
Mens den danske regering sætter udviklingsbistanden ned, så øger både Norge 
og Sverige bevillingerne markant. Nedsættelsen af den danske bistand skader 
Danmark udenrigspolitisk, siger forhenværende dansk udenrigsminister.

“Danmarks uden-
rigspolitik står og 
falder med, at vi 
også har en stærk 
udviklingsbistand”. 
Martin Lidegaard, udenrigsordfører (R)

Ring til os på tlf. 39 15 01 02 og få gratis rådgivning 
– det betaler sig!

Optimer din pensionsordning
Brug 10 minutter på din pensionsordning og få op til 
40.000 kroner mere om året som pensionist.
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Der er masser af jobparate akademi-
kere, der leder efter arbejde. Men der 
er slet ikke job nok til dem. Kun hver 
7. ledige akademiker kan nemlig gøre 
sig håb om at finde et arbejde gennem 
et jobopslag. For mens der ifølge Aka-
demikernes ledighedstal p.t. går mere 
end 12.000 akademikere ledige, så var 
der i midten af december omkring 
1.800 job rettet mod højtuddannede i 
jobdatabasen Jobindex.

Det svarer til, at der er et ledigt aka-
demikerjob til cirka hver syvende af de 
ledige højtuddannede. 

“Der er ikke mange åbne job at søge. 
Mens jobmulighederne p.t. ser lidt 
bedre ud for ingeniører og teknikere, 
ser det værre ud for humanister og de 
samfundsvidenskabelige. De store be-
sparelser på uddannelsessektoren i det 
kommende år vil formentlig forværre 
udviklingen, for det vil primært ram-
me magistrene”, siger sekretariatschef i 
Akademikerne Jens Mølbach.

Han forklarer, at en ganske stor 
del af jobbesættelsen blandt akademi-
kere dog foregår på andre måder end 
gennem åbne jobopslag. Det sker fx 
via interne rokeringer, hvor et studie-
job bliver til et fast job, eller igennem 

netværk og uopfordrede ansøgninger. 
Ifølge Jens Mølbach er akademikerne 
fortsat nødt til at brede jobsøgningen 
ud. Derfor er der også en del eksem-
pler på, at akademikere starter i et job, 
hvor det akademiske indhold måske er 
relativt begrænset.

“Det er et problem, hvis jobbet for-
bliver sådan. Men vi ser også en del 
starte i job, der ikke har eksisteret tidli-
gere, for så selv over tid at gøre jobind-
holdet akademisk”, siger Jens Mølbach.

Svært for humanister
Ifølge tal fra Jobindex var der midt i 
december måned 12.818 jobannoncer i 
hele Danmark. Heriblandt var 1.861 af 
jobannoncerne rettet mod akademike-
re som magistre, ingeniører, dataloger, 

kemikere og jurister.  Over halvdelen 
af jobopslagene for akademikere ved-
rørte job i København.

Blandt alle jobopslag er 43 procent 
af stillingerne i København.  

Direktør i Jobindex Kaare Dani-
elsen fortæller, at der modsat davæ-
rende statsminister Helle Thorning- 
Schmidts (S) joboptimisme i første 
kvartal af året har været en flad vækst i 
antallet af jobannoncer i 2015. 

“Det offentlige arbejdsmarked har 
ikke haft det godt i år, og det er jo der, 
hvor mange akademikere finder job. 
Når der spares, ansættes der ikke, og 
det ser man i antallet af jobopslag”, si-
ger Kaare Danielsen. 

Antallet af job annoncer er med ak-
tuelt 19.000 per måned ved at nærme 
sig normalområdet på i gennemsnit 
20.000-25.000 om måneden. Men der 
er stadig langt til toppen lige før fi-
nanskrisen, hvor antallet af jobannon-
cer lå på i gennemsnit 33.000 om må-
neden. Det ser man på efterspørgslen. 

“Virksomhederne mangler lige nu 
især ingeniører og kandidater med tek-
niske uddannelser, og it-specialister-
ne har der hele tiden været mangel 
på. Derimod har humanister og andre 

Kun job til 
hver 7. ledige 
akademiker
Der er over 12.000 ledige akademikere i a-kasserne, men kun omkring 
1.800 jobopslag rettet mod højtuddannede. Mens jobmarkedet går fremad  
for ingeniører og teknikere, er det op ad bakke for magistre og djøf’ere. 

“De store bespa-
relser i uddannel-
sessektoren i det 
kommende år vil 
formentlig forværre 
udviklingen”.
Jens Mølbach, sekretariatschef
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 generalister sværere ved at finde job”, si-
ger Kaare Danielsen. 

Langtfra nok
Regeringen giver med sin vækstpak-
ke 60 mio. kr. til en ny vækstpilotord-
ning i landdistrikterne over de næste 
fire år. Det skal sikre, at flere højt-
uddannede bliver ansat i virksomhe-
der i landdistrikterne. Men de 15 mio. 
kr. om året de næste fire år er langtfra 
nok til at redde beskæftigelsen for aka-
demikerne, påpeger Jens Mølbach. For 
regeringen vil i samme periode spa-
re op mod 10 mia. kr. på forskning og 
uddannelse. Det vil gå ud over mange 
akademiske arbejdspladser. Regeringen 
giver altså lidt med den ene hånd og 
tager en masse med den anden.

“Vækstpakken vil kun skabe om-
kring 50 job om året de næste fire år. 
Vi ser derfor gerne, at regeringen støt-
ter op om en ordning, der er mere ge-
nerel og med meget mere volumen, så 
det bliver nemmere at skabe nye job til 
akademikerne”, siger Jens Mølbach.

Ifølge Akademikerne skal der netto 
skabes 10.000 nye akademikerjob hvert 
eneste år, hvis der skal være arbejde nok 
til alle nyuddannede fra universiteterne. 
Danske virksomheder skal slå mere end 
fem gange så mange job op, som de gør 
nu, for at nå den volumen.   

“Vækstpakken vil 
kun skabe omkring 
50 job om året de 
næste fire år. Vi ser 
derfor gerne, at 
regeringen støtter 
op om en ordning, 
der er mere gene-
rel og med meget 
mere volumen, så 
det bliver nemmere 
at skabe nye job til 
akademikerne”
Jens Mølbach, sekretariatschef

KORT 2: AKADEMIKERJOB I DANMARK 

I midten af december måned var der 1.861 aktuelle jobannoncer rettet mod 

akademikere som bl.a. magistre, ingeniører, dataloger, kemikere og jurister. 

Heraf var 1.005 eller 54 procent af jobopslagene i København. 

Kilde: Jobindex

KORT 1: JOB I DANMARK 

I midten af december måned var der 12.818 aktuelle jobannoncer i jobdataba-

sen Jobindex. Heraf var 5.554 eller 43 procent af jobbene i København.

Kilde: Jobindex
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Hjerneflugt, dårlig psykisk trivsel og 
ineffektivitet.

Sådan har spådommene længe lydt 
for, hvad der vil blive konsekvensen, 
når de statslige arbejdspladser flyt-
ter til provinsen som led i regeringens 
omfattende decentraliseringsplan. 

Men det er ikke bare fjern fremtids-
musik. Medarbejderflugten er begyndt, 
og allerede nu oplever 42 procent af 
medarbejderne på de involverede ar-
bejdspladser, at de er stressede “en del 
af tiden” eller mere, samtidig med at 
det allerede før udflytningen kniber 
med at løse opgaver i samme tempo 
som hidtil. 61 procent siger, at effek-
tiviteten er faldet i nogen grad, i høj 

grad eller i meget høj grad.
Det viser en ny rundspørge, som 

Magisterbladet har foretaget blandt de 
statsansatte DM-medlemmer, som er 
på arbejdspladser, der er berørt af ud-
flytningsplanerne.

Organisationer er skrøbeligere, end 
vi tror, påpeger Einar B. Baldursson, 
ekspert i arbejds- og organisationspsy-
kologi og lektor ved Aalborg Universi-
tet. Han kritiserer de rammer, som re-
geringen har lagt for udflytningen, der 
blandt andet er underfinansieret. Det 
stiller ekstra store krav til de lokale le-
delser om inddragelse.

“I organisationer, der i forvejen har 
problemer, forstærkes de endda helt ty-

RUNDSPØRGE: 

Effektiviteten  
er allerede faldet 
før udflytning
Udflytningen af de statslige arbejdspladser ligger et stykke ude i fremtiden, men 
allerede nu daler effektiviteten, og faren for at brænde ud stiger blandt de berørte 
medarbejdere. Det viser en ny rundspørge fra Magisterbladet. Staten må tage et 
større ansvar, siger eksperter. 

Hvilke regler gælder? Hvad er 

din ret? Hvad har arbejdsgiver 

pligt til? 

På DM ś hjemmeside finder 

du et link til en side med gode 

råd og vejledning til ansatte 

på arbejdspladser, der er om-

fattet af regeringens decen-

traliseringsplaner. Her kan du 

også få et samlet overblik over 

møder, netværk og aktiviteter 

i DM, som er relevante for alle 

berørte medarbejdere. 

Læs mere på www.dm.dk

DM OG UDFLYTNINGERNE

Læs guide til udflyttere på MAGISTERBLADET.DK

M A G I S T E R B L A D E T  0 1  ·  J A N U A R  2 0 1 6

1 0 D E C E N T R A L I S E R I N G  af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · fotos: Jacob Nielsen

Magisterbladet 1 2016.indd   10 08/01/16   11.51



JEG KAN JO LIDE MIT ARBEJDE
Ditte Strandbygaard, 33 år, konsulent i Danmarks Akkrediteringsinstitution, 
der flytter til Holbæk

“Jeg har besluttet at flyt-
te med min arbejdsplads til 
Holbæk af to grunde. Der 
er som udgangspunkt lagt 
op til stor fleksibilitet med 
hjemmearbejdsdage og ar-
bejdstid under transport. 
Og så er jeg meget glad for 
mit arbejde og vil nødigt 
slippe det”.

“Jeg vil prøve, om det kan 
hænge sammen for mig at 
pendle, selv om jeg bor i 
Bagsværd, har to små børn 

og et på vej. Jeg forlod fak-
tisk arbejdspladsen her for 
et andet arbejde, men kom 
tilbage efter et års tid, så 
Danmarks Akkrediterings-
institution er et aktivt til-
valg for mig”.

“Da udflytningsplaner-
ne blev meldt ud, troede 
ingen her, at vi ville bli-
ve ramt. Vi har en del in-
ternationale samarbejds-
parter, som bliver fløjet 
ind, så det kommer til at 

give en hel del ekstra be-
svær, når vi får adresse i 
Holbæk”.

“Efter at placeringen blev 
meldt ud, har stemnin-
gen været præget af en stor 
portion ærgrelse, men også 
en hurtig accept. Så vi er 
allerede gået i realitetsfor-
handlinger med ledelsen 
om, hvordan det her kan 
strikkes sammen, så fa-
milielivet ikke kuldsejler, 
og så det faglige og socia-

le miljø på arbejdspladsen 
stadig bevares”.

“Det er blevet tydeligt i 
processen, at folk har utro-
ligt individuelle behov. For 
nogle er det meget vigtigt, 
at vi har en tæt dialog og 
faglig sparring og spiser 
frokost sammen hver dag. 
For andre er fleksibiliteten 
vigtigere, så de kan hente 
børn og blive boende, hvor 
de bor”.

1 1
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DET FØLES SOM EN TUNG DYNE
Christian Schubert, 51 år, kontorfuldmægtig i Søfartsstyrelsen, der flytter til Korsør

“Jeg har en datter på 14 år 
med ADHD, og hun har 
brug for god tid med os voks-
ne og ekstra meget støtte til 
at klare sin skole. Det har 
fungeret, fordi jeg kun har 20 
minutter på cykel til arbej-
de, men jeg ved ikke, om det 
vil fungere, hvis jeg skal til at 
pendle 1½ time hver vej for at 
komme på arbejde”. 

“Det føles lidt, som om vi er 
blevet sendt ud at marche-

re i snorlige rækker. Der er 
ingen tvivl om, at hele ar-
bejdspladsen oplever det her 
som en ekstraordinært svær 
situation”.

“Søfartsstyrelsen er præ-
get af en meget professionel 
tone, og selv om der indi-
mellem kommer et kreativt 
forslag, fx om pendlerbus-
ser, så holder de fleste deres 
tanker for sig selv”.

“Når udmeldingen bliver 
mere konkret – for eksem-
pel om, hvor arbejdspladsen 
skal ligge, og om pendlerti-
den er arbejdstid – så vil jeg 
tage endelig stilling til, om 
jeg flytter med”.

“Der ligger mange dage en 
tung dyne over mit humør, 
og jeg får ikke nok søvn. 
Der har været dage, hvor 
jeg har skullet slæbe mig på 
arbejde. Jeg har også været 

sygemeldt med stresssymp-
tomer”.

“Bliver det for stor en 
mundfuld, skal jeg lave no-
get helt andet. Gerne no-
get, hvor jeg kan kombinere 
min uddannelse som natur-
geograf med min fritidsinte-
resse for fjeldvandring, de-
sign og afvikling af kurser i 
friluftsliv og mountainbike-
kørsel”. 

1 2
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deligt. Arbejdsgiveren, i dette tilfælde 
staten, har det fulde ansvar for de be-
lastninger af medarbejdernes mentale 
helbred, som er følgen af beslutninger 
og krav, der medfører livsomvælten-
de omstillinger og påfører medarbej-
derne store økonomiske og personlige 
omkostninger. Derfor skal medarbej-
dere inddrages og støttes ekstra meget 
på de arbejdspladser, der skal flytte”, 
pointerer Einar Baldursson.

Ked af det – og vred
“Man føler sig drænet og desillusione-
ret. Det er klart, at det påvirker effek-
tiviteten”, skriver et medlem i en kom-
mentar i undersøgelsen.

“Det er svært at koncentrere sig, når 
man reelt føler sig fyret”, uddyber en 
anden.

“Generelt er motivationen og engage-
mentet lavt, da vi føler os ramt på flere 
fronter”, kommenterer en tredje, med 
henvisning til at arbejdspladsen også har 
været gennem en stor sparerunde.

Mange har svært ved at forlige sig 
med, at de er blevet pålagt en livsfor-
andrende beslutning, som de selv er 
uden indflydelse på.

“Der blev lagt en sort sky over ar-
bejdspladsen i mange uger”, skriver 
én i en kommentar til tiden omkring 
den endelige udmelding af decentrali-
seringsplanen. I tiden efter beskriver 
hver femte situationen på arbejdsplad-
sen som “følelsesmæssigt udmattende” 
en stor del af tiden eller hele tiden. 

 “Jeg er både ked af, at min frem-
ragende arbejdsplads splittes, og vred 
over bevæggrunden for beslutningen”, 
lyder det fra et DM-medlem, der føler 
sig i fare for at brænde ud.

Ug med kryds og slange
Mette Mogensen, der er adjunkt og 
ph.d. på Institut for Organisation på 
CBS, peger på, at akademikere ofte 
har en stærk identifikation med det 
faglige indhold i arbejdet.

“For vidensarbejdere er kvaliteten i 
deres arbejde vigtigere end alt andet. 
De sælger ikke saftevand, de arbejder 
med noget betydningsfuldt og er en 
del af nogle stærke faglige miljøer. Når 
man sætter meget af sig selv på spil i 
sit arbejde, føles det vildt frustreren-
de at blive krænket på sin faglighed på 
grund af en politisk reform, som ikke 
har til formål at understøtte opgave-
løsningen”, siger Mette Mogensen.

25 procent af de adspurgte har svaret 
på Magisterbladets rundspørge. Selv 
om svarprocenten er i den lave ende, 
så vurderer CBS-forskeren, at svarene 
sammenholdt med de mange uddyben-
de kommentarer fra medlemmerne til-
sammen udgør en troværdig tempera-
turmåling.

Hun siger, at målingen vidner om, at 
det store engagement hos statens ma-
gistre også er det, der er den helt store 
udfordring, når lokummet brænder.

“Rigtig mange akademikere kører til 
hverdag deres egen butik i butikken. 

I HVOR STORT OMFANG GÅR 
PLANERNE UD OVER EFFEK-
TIVITETEN I DIT ARBEJDE?
Det er ikke kun efter udflyt-
ningen, at det kniber med at 
løse opgaver i samme tempo 
som hidtil. Allerede nu oplever 
knap hver tredje statsansatte, 
at effektiviteten er dalet i høj 
eller meget høj grad, mens 31 
procent oplever, at planerne om 
udflytning i et vist omfang på-
virker deres arbejdsindsats.
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Magisterbladets rund-

spørge bygger på svar fra de 

DM-medlemmer, der per 1. 

december 2015 stod registre-

ret som ansatte på statslige 

arbejdspladser, som er berørt 

af udflytningsplanerne. De, 

som har svaret, skal altså ikke 

nødvendigvis selv flytte ud. 

599 personer er ansat på ar-

bejdspladser, som er berørt af 

planerne. 154 har svaret. Det 

giver en svarprocent på 25,7. 

SÅDAN HAR VI GJORT:

“Hvordan opfattes man som med-
arbejder, hvis man pendler med  
– bliver man for eksempel set som 
en af dem, der ikke var dygtige nok 
til at få et andet arbejde?”
Citat fra rundspørgen
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De leder selvstændigt et fagligt felt og 
er stærkt optaget af at løse deres op-
gaver til ug med kryds og slange. Men 
det er under de nuværende omstæn-
digheder særdeles svært i de statslige 
institutioner, som bruger og kommer 
til at bruge energi på at flytte. Så når 
medarbejderne insisterer på fortsat at 
levere høj kvalitet til trods, bliver fa-
ren for at brænde ud også større”, for-
klarer hun.

I samme båd
Medarbejdernes frustration retter sig 
mere imod regeringen end imod deres 
egne lokale chefer. Knap halvdelen – 
48 pct. – mener, at deres ledelse hånd-

terer processen godt eller meget godt, 
især hvad tidlig og åben kommunika-
tion angår. Knap 30 pct. svarer “både-
og” om håndteringen.

Medarbejderne er mindre frustre-
rede på de arbejdspladser, hvor deres 
egen ledelse har inddraget dem og har 
fået skabt klare spilleregler for hjem-
mearbejde og regler for transporttid 
etc. En af dem er Danmarks Akkredi-
teringsinstitution.

Her konstaterer direktør Anette 
Dørge, at medarbejdere og ledelse for 
en gangs skyld er i samme båd. Fra 
den 1. januar 2017 er arbejdsadressen 
Holbæk for de 50 ansatte, der har som 
kerneopgave at kvalitetsvurdere lan-

dets videregående uddannelser. 
“Ingen havde set det komme, at vi 

skulle ud af København. Så på den 
ene side var det et chok, på den anden 
side en formildende omstændighed, at 
vi kun skal til Holbæk. Der er trods 
alt mulighed for at pendle”, forklarer 
Anette Dørge.

Et udvalg af medarbejdere i Akkre-
diteringsinstitutionen gik håndfast og 
hurtigt til værks, da de første rystelser 
havde lagt sig.

“Derfor har vi – og inden for Mo-
derniseringsstyrelsens rammer – tid-
ligt kunnet udstikke nogle ret præcise 
overgangsregler for medarbejderne. De 
gør det nemmere for folk at vurdere, 

“Vi taler om en 
 lose-lose-situation. 

Medarbejderne  taber 
et job, de holder af, 

og arbejdsgiveren 
taber kvalifikationer 

på gulvet”
Citater fra rundspørgen.

“Da nyheden kom,  
var jeg træt hele  tiden. 
Som om energien blev 

suget ud af mig”.

“Jeg synes, at vi  
på kontoret er go-

de til at tale om 
 problemerne og til at 

finde løsninger”.

HVOR TIT HAR DU VÆRET 
 FØLELSESMÆSSIGT UDMATTET?
En ud af fem oplever, at situatio-
nen på deres arbejdsplads påvirker 
dem stærk følelsesmæssigt. Over 
halvdelen af magistrene siger, at de 
kun lidt af tiden eller på intet tids-
punkt har været psykisk påvirkede 
af planerne om en udflytning.
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HVOR TIT HAR DU FØLT DIG 
STRESSET? 
13 procent har i perioden, 
 siden udmeldingen om  statens 
udflytninger kom, følt sig 
stressede en stor del af tiden  
eller hele tiden. 29 procent har 
følt sig stresset en del af tiden.
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SVÆRT AT TAGE HJERNEFLUGT KØLIGT
Charlotte Bjerregaard, 50 år, geograf i Geodatastyrelsen, der flytter til Aalborg

“Mine private omstændig-
heder gør, at jeg ikke flyt-
ter med til Aalborg. Vi har 
i familien fire gamle foræl-
dre på over 80 år i Køben-
havnsområdet og et barn, 
der stadig bor hjemme”.

“Min mand har netop fået 
nyt job, og jeg kan ikke se 
for mig, at det kan blive 
fedt at tilbringe fire dage 
om ugen i Aalborg, heller 

ikke selv om jeg er rigtig 
glad for mit arbejde og får 
svært ved at slippe det”.

“Jeg overvejer, om jeg kan 
indgå en aftale med min 
arbejdsplads, så jeg flyt-
ter med i en overgangspe-
riode, eventuelt nogle dage 
om ugen, så jeg kan over-
levere mine opgaver på en 
fornuftig måde. Det bli-
ver svært helt køligt fra si-

delinjen at registrere det 
kæmpe braindrain, der 
kommer til at ske”.

“Her på arbejdspladsen har 
reaktionen været, at vi er 
rykket sammen og bare ar-
bejder derudad”.

“Jeg oplever faktisk, at pla-
nerne om udflytningen ta-
ger hårdest på de af mine 
kolleger, der har haft både 

25- og 40-års jubilæer. 
Mange er oprigtigt kede af 
at se en velfungerende or-
ganisation blive opløst”.

“De unge tager det lidt let-
tere. De regner med at 
kunne finde andet arbejde 
forholdsvis let og har må-
ske ikke knyttet de samme 
bånd til styrelsen”.

1 5

M A G I S T E R B L A D E T  0 1  ·  J A N U A R  2 0 1 6

Magisterbladet 1 2016.indd   15 08/01/16   11.52



om det kan hænge sammen for dem 
at flytte deres arbejdsliv”, siger Anette 
Dørge.

Reglerne dikterer, at alle skal have 
tre faste arbejdsdage i Holbæk om 
ugen, og at de øvrige to kan bruges på 
møder i København eller ude i landet 
og på hjemmearbejde.

Derudover vil transporttid i selskab 
med den bærbare tælle som arbejds-
tid, hvis de fysiske rammer tillader at 
arbejde, og endelig er fikstiden – det 
tidsrum, i hvilket medarbejderne fysisk 
skal være til stede på arbejdspladsen – 
ændret fra 9-15 til 10-14:30.

“Vi er i forvejen et rejsehold, der er 
rundt i landet mange dage hver må-
ned. Måske får vi endda styrket fælles-
skabet ved at kræve, at folk er mere til 
stede på de samme tidspunkter”, siger 
Anette Dørge. 

En kamp mod brølere
Udflytningen af de statslige arbejds-
pladser kunne være blevet et ægte vin-
derprojekt, hvis regeringen havde tilsat 
to dele tålmodighed og én del ordent-
lighed fra start, mener psykolog Einar 
Baldursson.

“Med langsigtede og systematiske 
planer kunne man have gjort det til et 
fedt projekt for folk at være med til at 
starte noget nyt op fra bunden og tæn-
ke organisationerne helt forfra. Det 
kunne gøres så fint og respektfuldt 

gennem langsom knopskydning. Nu 
kører man i stedet på kvart og under-
finansieret blus, før man overhovedet 
er kommet i gang. Spørg bare SKAT! 
De næste fem år bliver en kamp for at 
undgå de værste brølere”, siger han.

Den medarbejdergruppe i Magi-
sterbladets rundspørge, som Einar 
Baldursson er mest bekymret for, er 
den store mellemgruppe. Dem, der 
halvhjertet flytter med, fordi de ikke 
har noget alternativ.

“Ud fra et arbejdsmiljøsynspunkt er 
jeg rigtig nervøs for de medarbejdere, 
der kommer til at pendle 100 kilome-
ter til arbejde, som skal leve i kaos i 
lang tid, fordi intet fungerer optimalt, 
og som måske oveni oplever et ekstra 
pres for at levere og samtidig lære nye 
kolleger op. De medarbejdere bliver 
bragt i en vanvittig klemme”, vurde-
rer han.

Og det er ikke mindst dem, der skal 
sikres så ordentlige vilkår som overho-
vedet muligt, understreger Aalborg-
lektoren:

“Fx økonomisk kompensation for det 
besvær, som staten påfører dem og de-
res familie. Måske en garanti for job 
til medfølgende ægtefælle. Og ikke 
mindst er det vigtigt, at der forhand-
les nye resultatkontrakter for den en-
kelte institution, som er realistiske og 
med til at mildne de negative konse-
kvenser”.

HAR DU TILLID TIL, AT 
 ARBEJDSOPGAVER BLIVER 
LØFTET MED SAMME KVALI-
TET EFTER UDFLYTNING?
Ikke færre end 77 procent af de 
statsansatte DM-medlemmer 
svarer i undersøgelsen, at den 
store udflytning vil få konse-
kvenser for kvaliteten i ar-
bejdsopgaverne. Kun 7 procent 
har tillid til, at deres arbejds-
plads efter udflytningen kan 
levere den samme kvalitet.
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“Jeg bryder mig ikke om at blive 
dikteret, at jeg og familien skal 
flytte. Især ikke når det eneste ar-
gument synes at være ideologi”.
Citat fra rundspørgen
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JEG HAR OGSÅ OMSORGSFORRPLIGTELSER
Ninna Nyberg Sørensen, 55 år, seniorforsker ved DIIS, som skal flytte til Aarhus

“Man må ikke glemme, at 
min aldersgruppe også har 
en masse omsorgsforpligtel-
ser, i mit tilfælde både gam-
le forældre, der er plejekræ-
vende, og alvorlig sygdom 
i omgangskredsen. I takt 
med forringelserne i den of-
fentlige omsorg må man jo 
stille op”.

“Jeg har i forvejen mellem 
60 og 90 rejsedage om året, 
så min familie vil blive me-
get påvirket af det “om-

sorgsfravær”, som jeg ikke 
undgår, hvis jeg oven i rej-
sedagene skal arbejde og bo 
i Aarhus”.

“Når det er sagt, så er jeg jo 
samtidig blevet en gammel 
hård negl, som er blevet om-
struktureret – eller lukket! – 
så mange gange, at jeg ikke 
længere har et akut behand-
lingsbehov, når det sker”.

“Til gengæld er det næsten 
ubærligt at se, hvordan nog-

le af mine yngre kolleger 
bliver påvirket. Flere af dem 
er jo forholdsvis nye i jobbet 
og kun lige landet her efter 
et hav af løse ansættelser”.

“Som det ser ud p.t., fore-
stiller jeg mig ikke, at flere 
end hver tredje af DIIS-per-
sonalet flytter med til Aar-
hus, og tanken om at skulle 
bruge energi på at bygge en 
kaotisk arbejdsplads op igen 
fra bunden er stærkt demo-
tiverende”. 

“Den største frustration er 
selvfølgelig det absurde i at 
flytte en velfungerende in-
stitution til et område, der 
ikke kan siges at være Ud-
kantsdanmark – hvilket jo 
var regeringens eneste ar-
gument. Tænk, hvor me-
get vi alle sammen kunne få 
ud af at bruge millionerne 
på at bedrive forskning til 
gavn for hele Danmark”. 

1 7
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BARE DET FAGLIGE MILJØ HOLDER
Michael Siig Jakobsen, 49 år, specialkonsulent i Banedanmark,  
som skal flytte til Ringsted

“Min største bekymring 
er, at de dygtige speciali-
ster enten vælger at lade sig 
pensionere tidligt eller sim-
pelthen søger væk. Så ryger 
det stærke faglige miljø”.

“Jeg bor i Roskilde med 
min kone og to børn. Om 
jeg skal pendle til Ringsted 
eller København, gør in-

gen forskel for mig. Men 
det gør en kæmpe forskel 
for de af mine kolleger, der 
fx bor i Nordsjælland”.

“Banedanmark er et farligt 
træ at ruske. Vi står med 
nogle meget dyre projekter 
som et elektrificeringspro-
gram, et signalprogram og 
Femern-forbindelsen”.

“Mange af de møder, vi 
har med samarbejdspart-
nere som DSB, foregår i 
København, så flytnin-
gen vil give meget eks-
tra transporttid, også i ar-
bejdstiden”.

“Før det blev meldt ud, at 
arbejdspladsen skulle flyt-
te til Ringsted, havde vi i 

familien gjort op med os 
selv, at vi ikke var indstillet 
på at flytte. Min smerte-
grænse for, hvor langt jeg 
var indstillet på at pend-
le, gik ved Odense. På den 
måde er det en lettelse for 
mig, at placeringen nu er 
meldt ud, så vi kan komme 
videre”.
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Sparring, seniorordninger, prøvetid
DM ś formand, Camilla Gregersen, 
mener, det er afgørende, at statens an-
satte sikres gode overgangsordninger.

“Jo flere muligheder og valg, der er 
for den enkelte, des bedre bliver betin-
gelserne for, at opgaverne bliver løst 
bedst muligt både nu og efter udflyt-
ningen. For nogle vil en prøveperiode 
på op til seks måneder være attraktiv. 
Sammen med gode seniorordninger 
kan det være med til at sikre overførsel 
af viden og kompetencer i overgangs-
perioden”, siger Camilla Gregersen.

DM planlægger i 2016 at komme 
rundt i landet med rådgivning og spar-
ring til både de gamle og nye arbejds-
pladser.

“DM har desuden en række tilbud 
klar til de medlemmer, der på forskel-
lig vis er påvirket af udflytningen. Det 
gælder både individuel karrierespar-
ring, oplæg om arbejdsmiljø og faglig-
hed mv.”, siger hun.   SØGER DU ANDET ARBEJDE? 

38 procent af DM´erne i staten søger ikke andet arbejde trods udflytnings planerne. 
Knap hver fjerde magister søger allerede nyt arbejde, mens næsten  
29 procent forventer at skulle gøre det.

Ja

Ja, men senere

Nej

Ved ikke

24 %
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HVORDAN HAR DEN ØVERSTE LEDELSE EFTER DIN MENING OVERORDNET 
HÅNDTERET PROCESSEN?
Frustrationen over udflytningsplanerne retter sig mere mod politikerne end mod den 
ansatte ledelse i de berørte organisationer. Kun lidt over 16 procent mener, at deres 
leder klarer opgaven dårligt eller meget dårligt.

Meget godt

Godt

Både-og

Dårligt

Meget dårligt

Ved ikke

18 %
30 %
30 %

8 %
8 %

6 %

Kræftens Bekæmpelse
Bevillingssektionen

Kræftens Bekæmpelses Videnskabe-
lige Udvalg (KBVU)
Støtte til eksperimentel, klinisk og epidemiologisk kræftforskning

Ansøgningsfrister:
Hoveduddelingen:
Mandag den 15. februar 2016 kl. 15.00
Ansøgningstyper: Projektstøtte, postdocstipendier og udlandsophold 
over 1 måneds varighed inkl. løn.

Andre uddelinger:
15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november kl. 15.00
Ansøgningstyper: Skolarstipendier og rejser under og over 1 måneds 
varighed ekskl. løn.

Ansøgningsskema:
Elektronisk ansøgningsskema samt ”Information om støttemuligheder 
og formkrav” finder du på vores hjemmeside www.cancer.dk under 
”Forskning” – ”Søg støtte til forskning”. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christina Koefoed-Hansen på 
ckh@cancer.dk eller 3525 7259.

DO IT IN ENGLISH,
BUT DO IT RIGHT!
Amerikansk ph.d. med alsidig samfundsviden-
skabelig baggrund tilbyder oversættelse fra dansk 
til engelsk og redigering/finpudsning af dine engelske 
tekster. Også omskrivning af alle slags manuskripter. 

Bøger, ph.d. afhandlinger, artikler, rapporter, Horizon-
2020 proposals, projektbeskrivelser, webtekster, 
ansøgninger, TORs, summaries, mm. 

Hurtig service, højeste kvalitet, rimelige priser.
Mangler du kvalificeret modspil? 
Vil du have en ’reader from Hell?’ Kontakt mig.

 
 

 

 
 

 

Mange kan oversætte.  
Jeg kan skrive. 
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stevensampsondk@gmail.com · tlf. 2074 1264
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K U N S T

Installation Art bet-
ween Image and Stage

Anne Ring Petersen 
Museum Tusculanums Forlag, 
2015, 507 sider, 398 kr.
Installationskunsten har gået 
sin sejrsgang verden over og 
er her i det 21. århundrede en 
både vel- og anerkendt be-
standdel af samtidskunsten. 
Med påvirkning fra og ud-
veksling mellem billedkunst 
på den ene side og perfor-
manceteater på den anden be-
finder installationskunst sig – 
som bogens titel viser – netop 
i feltet mellem billede og sce-
ne. I bogen undersøger for-
fatteren grundstenene for en 
af nutidens mest udbredte 
kunstformer. Installationer er 
– ligesom skulpturer – tredi-
mensionelle formationer eller 
billeddannelser, men i mod-
sætning til skulpturen er in-
stallationen karakteriseret 
ved at være formet af rum el-
ler rumlige scenografier, som 
skaber betydning og sanseop-
levelser gennem billedsprog.

M E D I E V I D E N S K A B

Medieanalyse

Palle Schantz Lauridsen og 
Erik Svendsen (red.) 
Samfundslitteratur, 2015,  
355 sider, 398 kr.
Verden i dag er en verden af 
medier, og vi bruger i stigen-

de grad medierne aktivt. Vi 
nøjes ikke med at læse avis, 
høre radio, se fjernsyn og gå 
i biografen. Vi kan lave sta-
tusopdateringer, skrive vores 
egne blogs, bidrage til net-
mediernes debatter og skrive 
fanfiktion. De gamle medier 
er der endnu, men de indgår 
i dag i en ny medieverden. 
“Medieanalyse” præsente-
rer et bredt udvalg af aktuel-
le medier. Vinklen er analy-
tisk og historisk: Kapitlerne 
sætter det enkelte medie i en 
historisk sammenhæng og 
præsenterer begreber, meto-
der og teorier, der kan bru-
ges i analysen af mediet.

K U L T U R

Karen Blixen – Baronesse, 
storvildtjæger, storyteller

Sune de Souza Schmidt-Madsen 
Lindhardt og Ringhoff, 2015, 
400 sider, 499,95 kr.
Kunstner, løvejæger, baro-
nesse af Rungstedlund, ver-
densdame, storyteller. Ka-
ren Blixen er en af de helt 
centrale skikkelser i Dan-

mark i det 20. århundre-
de. Hendes bøger er oversat 
til 22 sprog og læst af mil-
lioner. Hendes historier har 
skabt Oscar-vindende stor-
film som “Babettes gæste-
bud” og “Den afrikanske 
farm”. Hendes hjem er i dag 
et museum, som titusinder 
af mennesker fra hele verden 
hvert år valfarter til. Det-
te smukt illustrerede værk 
bygger på “En lille bog om 
Blixen”, som i 2013 modtog 
Georg Brandes-prisen.

P Æ D A G O G I K

Interkulturel pædagogik  
– Kulturmøder i 
teori og praksis

Peter Hobel, Helle Lykke 
 Nielsen, Pia Thomsen og  
Lilli Zeuner (red.) 
U Press, 2015, 286 sider,  
325 kr.
Viden om kulturmøder bru-
ges i stadig flere dele af det 
danske samfund. Feltet in-
terkulturel pædagogik spiller 
en stigende rolle i uddannel-
sesudveksling, sprogindsat-
ser, udviklingsbistand, inter-
nationale organisationer og 
flygtninge og indvandreres 
integration. I en globalise-
ret verden opstår vanskelige 
spørgsmål, som her behand-
les i teori og praksis: Hvad 
ved vi om kommunikation og 
gensidig forståelse i mellem-
kulturelle sammenhænge? 

Hvad sker der, når minori-
tetsgrupper udsættes for kri-
tik ikke bare fra majoriteten, 
men også fra egne rækker?

F I L O S O F I

Knausgård i syv sind

David Bugge, Ole Morsing og 
Søren Fauth (red.) 
Anis, 2015, 169 sider, 179 kr.
Syv artikler og syv forskel-
lige vinkler på Karl Ove 
Knausgårds forfatterskab. 
Det fortælles, at da Knaus-
gård første gang var i Kø-
benhavn med sine bøger, 
dukkede der kun syv tilhø-
rere op. Siden er interessen 
unægtelig steget for den-
ne særegne norske forfat-
ter i det svenske eksil; hans 
romaner har opnået næsten 
kultstatus, og det vrimler 
med artikler om hans værk 
i aviser og fagtidsskrifter. 
De enkelte bidrag kan læses 
uafhængigt af hinanden, og 
man kan derfor springe frit 
i bogen – alt efter hvilken 
vinkel på Knausgårds værk 
man særligt brænder for.

H I S T O R I E

Nazismen, universiteterne og videnskaben i Danmark

Niklas Olsen, Karl Christian Lammers og Palle Roslyng-Jensen 
Museum Tusculanums Forlag, 2015, 349 sider, 348 kr.
Den tyske nazisme og udviklingerne i Tyskland efter 1933 vakte 
ikke blot bekymring, men også fascination og beundring i og uden 
for Tyskland. Det gjaldt både i den brede befolkning, hvor man-
ge lod sig imponere af det nazistiske regimes ydre præsentation 
og selvfremstilling, og blandt intellektuelle og videnskabsfolk, der 
anede muligheder i de projekter, som nazisterne satte i gang. For-
målet med denne bog er at undersøge, hvordan forskellige viden-
skabsfag og videnskabsfolk ved de danske universiteter reagerede 
på udfordringerne fra nazismen i perioden fra 1933 til 1945.

“Nazister-
nes politik 

havde vidt-
rækkende 

konsekven-
ser for tysk 

matematik”.

Flere bøger på side 25Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK

M A G I S T E R B L A D E T  0 1  ·  J A N U A R  2 0 1 6

2 0 N Y E  B Ø G E R 

Magisterbladet 1 2016.indd   20 08/01/16   11.53



“FOR MANGE HISTORIER 
OM OVERUDDANNEDE”
“Jeg synes, at der mangler anerkendelse af vi-

den og vidensarbejdere. Der er alt for mange hi-

storier om, at vi overuddanner os”.

Sådan lyder det fra Lars Qvistgaard, som er 

ny formand for paraplyorganisationen Akade-

mikerne, i et interview i Politiken. Lars Qvistga-

ard kritiserer samtidig regeringens besparelser 

på uddannelsesområdet. I interviewet medgiver 

den nye formand dog også, at en stor gruppe akademikere aldrig vil finde ar-

bejde i traditionelle faste job. Antallet af akademikere i løse ansættelser vok-

ser og er i dag på 13 pct., og den udvikling vil fortsætte, spår Lars Qvistgaard.

“Det kan være både godt og skidt. Det kan  
være en stor tilfredsstillelse at skabe sin egen 
tilværelse ved at stykke en indtægt sammen af 
flere job. Men det kan også være stressende, hvis 
det ikke er et valg, man selv har truffet”. 
Lars Qvistgaard, cand.jur. og tidligere formand for Djøf  Offentlig.

Både FTF og Dansk Magisterfor-

ening er glade for store dele af den 

nye aftale om supplerende dagpen-

ge, som regeringen har indgået med 

Socialdemokraterne og Dansk Fol-

keparti. De to formænd fra hen-

holdsvis FTF – paraplyorganisatio-

nen for en lang række fagforeninger 

– og Dansk Magisterforening (DM) 

er overordnet positive over for den 

nye aftale om supplerende dagpen-

ge, som regeringen, Socialdemokra-

terne og Dansk Folkeparti netop har 

indgået.

Mens Bente Sorgenfrey, FTF’s for-

mand, fokuserer mest på, at aftalen 

giver et “positivt incitament” til at 

tage job af kortere varighed, så er 

Camilla Gregersen, DM’s formand, 

især glad for, at de supplerende 

dagpenge også fremover skal reg-

nes i uger, da det kan være en god 

indgang til arbejdsmarkedet for 

DM’s medlemmer.

“Det er rigtig godt, at de supple-

rende dagpenge fortsat skal regnes 

i uger. Det ville være ærgerligt, hvis 

man skulle bruge en hel måneds 

dagpenge, hvis man reelt kun har 

brug for nogle få dage”, siger hun til 

magisterbladet.dk.

FTF OG DM 
ROSER NY 
AFTALE

Efter omfattende undersøgelser er ikke mindre end 179 professorer fra 110 universite-

ter i Sydkorea blevet tiltalt for forskningsfusk. 

Ifølge University World News er professorerne angiveligt blevet tiltalt for at gen-

udgive andre forfatteres værker i eget navn med den hensigt at “booste” deres 

forskningsperformance i forbindelse med genudnævnelser. Ifølge sydkoreansk lov-

givning kan brud på ophavsretten resultere i op til fem års fængsel.

179 PROFESSORER TILTALT 
FOR FUSK 
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“I dag tænker jeg, at sagen handlede 
om, at vi var på vej mod et folketings-
valg, og at  politikerne ville vise handle-
kraft. Det havde  vores ledelse i Udlæn-
dingestyrelsen tolket i så  ekstrem grad, 
at man var klar til at sætte alt forsvar-
ligt dokumentationsarbejde over styr”.
Jens Weise Olesen, tidligere chefkonsulent i Udlændingestyrelsen, til Berlingske om 
Eritrea-sagen
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1 FÆRDIGGØR DIN PROFIL

Hvis du vil være på LinkedIn, så vær der helt og ikke halvt. Det skader mere, end det gavner, at være tilgængelig med en 

ufærdig profil. Google er nemlig “gode venner” med LinkedIn, så når nogen googler dit navn, vil søgemaskinen linke til din 

LinkedIn-profil, hvis du altså har sådan én. Har du en LinkedIn-profil, bliver den derfor automatisk en del af dit professionel-

le ansigt udadtil. Hvis du fx kun har et billede og et par linjer om, hvor du gik i skole, og hvor du arbejder, gør du det svært for 

andre mennesker at få et indtryk af, hvem du er, og hvad du kan. Sørg for at udfylde alle felter, og vælg et godt professionelt 

foto af dig selv, så rekrutteringsfolk og potentielle arbejdsgivere får det bedst mulige indtryk af, hvem du er, og hvad du kan. 

Kilde: Charlotte Køster Mikkelsen, karriererådgiver i Dansk Magisterforening

SÆT SKUB 
I DIN 
KARRIERE 
MED 
LINKEDIN
LinkedIn er et professionelt værktøj, 
som kan have stor betydning for 
din fremtidige karriere. Her er seks 
råd til, hvordan du bruger LinkedIn 
til at få jobbet, du drømmer om.
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BLIV INSPIRE-
RET AF ANDRES 
KARRIEREVEJE

Betragt LinkedIn som en 

stor database, der giver 

dig unik adgang til andre 

menneskers cv. Du kan 

klikke dig ind på folks 

profil og se, hvordan de 

har brugt deres uddan-

nelser og job til at gøre 

nye karrierespring. Går du 

fx og drømmer om at blive 

teamleder, kan du kigge 

på andre teamlederes pro-

fil og se, hvilke karriere-

veje de har taget for at 

blive teamledere. Måske 

opdager du, at mange 

teamledere har nogle 

kompetencer til fælles, 

som du ikke har endnu. 

Men dem kan du nu mål-

rettet gå efter at tilegne 

dig. Særligt nyuddannede 

generalister kan få meget 

ud af at kigge cv’er på 

LinkedIn igennem som en 

slags researchværktøj, 

der viser, hvilke valg det 

er klogt at træffe, hvis 

man gerne vil specialisere 

sig eller have et job inden 

for et bestemt område. 

Kilde: Bodil Damkjær, selv-

stændig karriererådgiver 

og LinkedIn-ekspert

2

MÅLRET DIN LINKEDIN-PROFIL
LinkedIn bliver i stigende grad brugt, når virksomheder skal rekruttere nye medarbejdere. De går ofte efter målrettede kandidater, 

som har en rød tråd igennem deres profil. Hvis du ved, hvad det er for et arbejde, du drømmer om at besidde i fremtiden, er det derfor 

en god idé at målrette din profil. Skab forbindelser med dem, der har relevans for dig, men lad være med at sige ja til gud og hver-

mand, da de let kan komme til at “grise” din profil til med en masse relationer, du ikke skal bruge. Fokusér på at opbygge et netværk 

i retning af det karriereskift, du gerne vil lave. Derudover er din “header” vigtig. “Headeren” er starten af din profil og bør indeholde 

en kort beskrivelse af, hvem du er fagligt og professionelt, inden profilen glider over i dit “summary”, hvori du skriver den retning, du 

ønsker at gå i din karriere. Når rekrutteringsfolk finder kandidater på LinkedIn, indtaster de nogle søgeord, som passer på stillingen, 

de ønsker besat. Hvis der er sammenfald mellem stillingens jobbeskrivelse og dine kompetencer, vil din profil poppe op. Den viden 

kan du bruge strategisk ved at inddrage nogle nøgleord i din profiltekst, som passer på jobbeskrivelser, du er interesseret i.

Kilde: Bodil Damkjær, selvstændig karriererådgiver og LinkedIn-ekspert, og Charlotte Køster Mikkelsen, karriererådgiver i Dansk 

Magisterforening
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VÆR AKTIV PÅ LINKEDIN

På LinkedIn findes der grupper, som er små netværk 

af mennesker, der har fælles interesser eller arbejder 

i samme branche. Du kan fx melde dig ind i nogle re-

levante grupper, hvis du gerne vil have et nyt arbejde, 

fordi du herigennem kan komme i kontakt med folk, 

du ikke allerede har i dit netværk. Ved at deltage i de-

batterne i grupperne kan du vise din faglige viden og 

dermed gøre dig attraktiv for potentielle nye arbejds-

givere. En anden god måde at være aktiv på LinkedIn 

på er at anbefale andre for deres kvalifikationer, i håb 

om at de vil anbefale dig tilbage. På alle LinkedIn-profi-

ler har man mulighed for at skrive, hvilke kompetencer 

og anerkendelser man har. Man kan fx skrive, at man 

har erfaring med økonomistyring eller workshops, og 

andre kan herefter gå ind og anbefale dig for netop 

disse ting. Hvis der er mange i dit netværk, som anbe-

faler dig for din erfaring med workshops, dukker du 

lettere op på skærmen hos rekrutteringsfolk, der søger 

kandidater med workshoperfaring. 

Kilde: Charlotte Køster Mikkelsen, karriererådgiver i 

Dansk Magisterforening

SKAB NYE KONTAKTER
En teori kaldet “six degrees of separation” hævder, 

at der kun er seks håndtryk – eller færre – mellem 

dig og ethvert andet menneske i verden. Du kender 

garanteret én, der kender én, der kender én, der 

kender landets statsminister. Tanken bag denne teori 

er, at du gennem dit netværk kan skabe kontakt til 

et ønsket menneske, og denne teori udfoldes hver 

dag i praksis på LinkedIn. Lad os sige, at du gerne vil 

arbejde for Novo Nordisk, men ikke kender nogen, der 

arbejder der. Til gengæld er du måske forbundet med 

en tidligere kollega, som du kan se er forbundet med 

en, som rekrutterer folk til Novo Nordisk. Spørg din 

tidligere kollega, om vedkommende vil introducere dig 

over for kontakten på Novo Nordisk, eller spørg, om du 

må hilse fra din tidligere kollega, når du selv tager kon-

takt. Denne fremgangsmåde bliver hyppigt brugt på 

LinkedIn og giver dig mulighed for at komme i kontakt 

med mennesker uden for dit eget netværk. 

Kilde: Charlotte Køster Mikkelsen, karriererådgiver i 

Dansk Magisterforening
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LINKEDIN ER FOR DIN EGEN SKYLD
Hold fast i, at LinkedIn primært er til for din egen 
skyld. Det er dit cv, dit netværk og din mulighed 
for at gøre dig attraktiv over for potentielle nye 
arbejdsgivere. LinkedIn er derimod ikke en PR-kanal 

for din nuværende arbejdsplads, og det kan være 
vigtigt at holde fast i, fordi mange arbejdspladser 
måske beder deres medarbejdere om at dele ting 
for virksomheden. Måske tænker du, at det umid-
delbart virker ret uskyldigt at dele et opslag, som 
din arbejdsplads lægger ud, men husk på, at alt, 
hvad du gør på LinkedIn, som ikke handler om din 
karriere og dine kompetencer, er med til at mudre 
din profil til – og dermed dit ansigt udadtil. 
Kilde: Bodil Damkjær, selvstændig karriererådgiver 
og LinkedIn-ekspert 
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Skal du og dine kolleger 
på kursus i foråret?

I DM Efteruddannelse skræddersyr vi  
interne kurser efter jeres behov. Fordelene  
ved interne kurser er blandt andre, at de:

•  igangsætter og understøtter en  
udviklingsproces

•  målrettes medarbejdernes og  
virksomhedens behov

•  skaber fælles sprog, forståelse og værdier
•  anvender cases og eksempler, som alle kender til
•  giver fleksibilitet i forhold til tid og sted.

Se alle kurser på dm.dk/kurser  
eller ring på telefon 38 15 66 68

dm.dk/kurser
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I T  O G  T E K N O L O G I

50 opfindelser  
– Højdepunkter i 
teknologien

Helge Kragh og Kristian 
Hvidtfelt Nielsen (red.) 
Aarhus Universitetsforlag, 
2015, 348 sider, 229,95 kr.
Toilettet, telefonen, penge-
ne og bogtrykkerkunsten. 
Teknologiens 50 største og 
vigtigste opfindelser er på 
én gang både ekstraordinæ-
re, dagligdags og uovertruf-
ne. Og det er ikke tilfældigt, 
for de største opfindelser 
har alle haft gennemgriben-
de betydning for os menne-
sker og vores samfund: Ci-
vilisationen begyndte med 
ploven og ølbrygningen, op-
findelsen af krudtet ændre-
de verdens gang for altid, 
mens telegrafens, fjernsy-
nets, radioens og compute-
rens langt nyere historier vi-
ser, hvordan verden er blevet 
både større og mindre. Alle-
rede papiret og bogtrykker-
kunsten medførte radikale 
ændringer i vores måder at 

interagere og kommunikere 
på, og de er nu igen under 
hastig forandring.

R E L I G I O N

Den generøse ortodoksi 
– Konflikt og kontinuitet i 
kristendommen 

Niels Henrik Gregersen 
Anis, 2015, 523 sider, 299 kr.
Foruden titelessayet rummer 
bogen tyve nedslag i den te-
ologiske tradition, som har 
været skelsættende for kri-
stendommen i Danmark. 
Indimellem kan man blive 
uendelig træt af kirkepoli-
tisk trummerum og fortovs-
flade debatter. Denne bog er 
et forsøg på at dykke ned til 
visionen om kristendommen 
som en generøs ortodoksi.

S A M F U N D

Gamles sociale liv

Jens Kofod 
Forlaget Munksgaard, 2015, 
144 sider, 165 kr.
Hvordan kan plejepersona-
let imødegå den sociale død, 
der kan ramme meget gamle 
mennesker i Danmark? Det 
giver denne bog noget af sva-
ret på. I de sidste år af de-
res liv oplever mange gam-
le mennesker, hvordan deres 
krop kommer i vejen, når de 
vil tage del i verden omkring 
dem. Kroppen isolerer dem 
i deres hjem, og den isolerer 

dem fra sociale fællesskaber. 
Bogen sætter ansigter på den 
vigtige historie om ensomhed 
og social død, som de gamle 
mennesker er forhindret i selv 
at fortælle. Historierne i den-
ne bog er resultatet af en dia-
log mellem de gamle og bo-
gens forfatter, Jens Kofod.

H I S T O R I E

Saxos Danmarkshistorie

Peter Zeeberg (overs.) 
Gads Forlag, 2015, 902 sider, 
399,95 kr.
“Saxos Danmarkshisto-
rie” er vel nok landets vig-
tigste historiske skrift. Det 
blev skrevet på latin i åre-
ne omkring 1200 og beret-
ter den danske sagnhistorie 
med fortællinger både om 
de danske sagnkonger og 
-helte (Dan, Skjold, Roar, 
Helge, Rolf Krake, Regnar 
Lodbrog m.fl.) og om de hi-
storiske konger fra Gorm 
den Gamle og frem til Saxos 
egen tid. Gads Forlag gen-
udgiver nu Peter Zeebergs 
meget roste oversættelse af 

Saxos Danmarkshistorie, 
som første gang udkom i år 
2000. Værket udgives i en 
helt ny pragtskikkelse med 
fascinerende 1500-tals illu-
strationer af de danske kon-
ger, som man dengang fore-
stillede sig dem.

L I T T E R A T U R

Library User Metaphors 
and Services – How 
Librarians look at their 
Users

Carl Gustav Johannsen 
De Gruyter Saur, 2015,  
174 sider, 126.00 $
How do library profession-
als talk about and refer to li-
brary users, and how is this 
significant? In recent dec-
ades, the library profession 
has conceived of users in 
at least five different ways, 
viewing them alternative-
ly as citizens, clients, cus-
tomers, guests, or partners. 
This book argues that these 
user metaphors crucially in-
form librarians’ interactions 
with the public, and, by ex-
tension, determine the qual-
ity and content of the ser-
vices received. The ultimate 
aim of this book is to pro-
vide library professionals 
with insights and tools for 
avoiding common pitfalls 
associated with false or pro-
fessionally inadequate con-
ceptions of library users.

L I G E S T I L L I N G

Kvindeliv – i Skanderborg-området

Charlotte Abildgaard Paulsen (red.) 
Museum Skanderborg, 2015, 130 sider, 150 kr.
En udgivelse i anledning af 100-året for kvindernes 
valgret i Danmark. Bogen viser aspekter af kvinders 
liv på Skanderborg-egnen fra jernalderen og op til i 
dag. Fra tider, hvor kvinders opgave var at føre slæg-
ten videre, være medhjælpende arbejdskraft på gården, 
både organisatorisk og praktisk, til tider, hvor kvinder 
prøver at udfordre rammerne for, hvad kvinder kan. 

“Vi skal ikke 
 stræbe efter at 

blive ligesom 
mændene”.

Flere bøger på side 33Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK
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Bageren og 
akademikeren 

fik succes 
sammen

“Jeg professio-
naliserede de 
opgaver, som 
bagermesteren 
tidligere, efter 
10 timer ved 
ovnene, selv 
havde løst med 
venstre hånd”.
Rikke Angel, cand.mag. i dansk og 
samfundsfag

2 6
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Da Langenæs Bageriet, et anerkendt 
kvalitetsbageri i Aarhus, i 2009 stod 
foran at åbne en ny 2000 kvadratmeter 
stor flagskibsbutik i den pæne ende af 
byen, blev Rikke Angel hentet tilbage 
til den virksomhed, som hun havde ar-
bejdet for, mens hun studerede.

I fem år, mens hun tog sin kandidat-
grad i dansk og samfundsfag, arbej-

dede hun som ekspedient i 
bageriet og havde 

styr på alt fra 
klassiske 

ser-

viceopgaver og indpakningspapir om 
brødet til puslespillet med at få vagt-
planer i ferierne til at gå op. 

Med kun tre års arbejdserfaring bag 
sig som souschef for et dagtilbud for 
handicappede borgere i Horsens fik 
Rikke Angel job i bageriet som HR- 
og administrationschef.

Det blev starten på et mindre er-
hvervseventyr. 

I løbet af seks år voksede bageriet 
fra en lille til en mellemstor virksom-
hed, og medarbejderstaben blev udvi-
det fra 45 til ca. 110. Ud over flag-
skibsbageriet på Langenæs Allé, der 
voksede markant allerede fra åbnin-
gen, åbnede i 2014 en filial i det sydli-
ge Aarhus. Siden kom endnu en til. 

Succesen fik en stor fødevaregigant 
til at komme med et bud.

Et casestudy værd
I 2014 blev Langenæs Bageri-
et solgt. Endnu flere bagerier 
er under planlægning, og den 

nye ejer ville – som det ofte sker ved 
virksomhedsovertagelser – selv udpe-
ge sine nøglemedarbejdere, så nu leder 
Rikke Angel efter nyt job. Den 38-åri-
ge cand.mag. mener, at hendes erfarin-
ger fra bageriet må være et casestudy 
værd for andre små, private virksom-
heder med vækstambitioner. 

“Min chef var en rasende dygtig 
bager. Til gengæld var han helt klar 
over, at der var opgaver, han hverken 
havde tid eller kompetencer til at tage 
sig ordentligt af samtidig med at være 
faglig leder af bageriet. De opgaver 
overlod han til mig. Mikset af hans 
høje bagerfaglighed og mine magister-
kompetencer var nok den allervigtig-
ste årsag til, at virksomheden udvik-
lede sig så hurtigt og godt”, vurderer 
Rikke Angel.

Professionaliseret HR
At akademikere har betydning for 
virksomheders bundlinje, viser en 
spørgeskemaundersøgelse blandt 

Bageren og 
akademikeren 

fik succes 
sammen

I løbet af Rikke Angels 
seks år som HR- og 
administrationschef 
voksede et 
kvalitetsbageri i Aarhus 
til mere end dobbelt 
størrelse. Mikset af 
høj bagerfaglighed og 
akademiske kompetencer 
var afgørende for den 
eksplosive vækst.

På seks år voksede Langenæs Bageriet i Aarhus til dobbelt størrelse. “Min 
chef var en rasende dygtig bager. Til gengæld var han helt klar over, at der 
var opgaver, han hverken havde tid eller kompetencer til at tage sig ordent-
ligt af. De opgaver overlod han til mig”, forklarer Rikke Angel.
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 private arbejdsgivere, som konsulent-
firmaet DAMVAD Analytics har fore-
taget for Dansk Magisterforening. 

Ifølge undersøgelsen, som blev om-
talt i Magisterbladet i november 2015, 
svarede 2/3 af knap 60 ikkevidenstun-
ge virksomheder, at akademisk uddan-
nede medarbejdere havde medvirket 
direkte til at øge indtjeningen.

I Rikke Angels tilfælde havde det 
også en betydning, at hun kendte Lan-
genæs Bageriets historie og værdier. 
Og så havde hun sin chefs fulde tillid.

“Jeg professionaliserede de opgaver, 
som bagermesteren tidligere, efter 10 
timer ved ovnene, selv havde løst med 
venstre hånd”.

En af de opgaver, som bageren kla-
rede med venstre hånd, var ansættel-
sessamtaler.

“Med ansættelsen af en personale-
ansvarlig fik bageriet professionali-
seret alt, hvad der vedrører HR: Vi 
indførte en grundigere rekruttering, 
behovsanalyser, introforløb til nye 
medarbejdere, en indsats for det psy-
kiske arbejdsmiljø, MUS-samtaler, ta-

lentudvikling, APV-arbejde osv.”, for-
klarer hun.

“Derudover arbejdede jeg med kom-
munikation og var inde over alt fra it 
til gadeskilte, facebookopdateringer, 
udformningen af kontrakter og pres-
searbejde”.  

Excelark dræber arbejdsglæden
Selv om Rikke Angel kun har været 
ni år på arbejdsmarkedet, inklusive en 
barselsorlov, er fortællingen om hen-
des arbejdsliv allerede usædvanlig.

Som helt nyuddannet, og på barsel 
med sit første barn, søgte og fik hun en 
lederstilling i det daværende Vejle Amt: 

“Jeg havde ingen forudsætninger for 
at være leder, til gengæld havde jeg den 
slags ambitiøse selvtillid, som man kun 
kan have, når man er midt i 20’erne og 
ikke aner, hvad man går ind til”.

Den vigtigste erfaring, hun fik som 
souschef for en flok stærke socialpæda-
goger, var en ydmyg respekt for andres 
faglighed.

“Da de fandt ud af, at jeg løste en 
masse papiropgaver, som de helst var 

fri for, og i øvrigt lod dem passe det 
arbejde, de var uddannet til, acceptere-
de de mig, selv om jeg var ung og uer-
faren og med en anden uddannelses-
baggrund”, forklarer hun.

Rikke Angel havde ikke set det kom-
me, at hun skulle forlade en arbejds-
plads, hun var glad for. 

Efter at chokket har lagt sig, har 
hun brugt tiden til at færdiggøre en 
diplomuddannelse i ledelse. Det vil 
ikke gøre noget, hvis det næste job 
også bliver i en virksomhed med vok-
seværk, og at det har noget med le-
delse at gøre.

“Jeg har selv på den hårde måde 
erfaret, hvad det vil sige at blive af-
skediget. Jeg er i det hele taget me-
get bevidst om, hvor hurtigt man 
kan slå arbejdsglæden ihjel hos folk, 
hvis man hele tiden kommer renden-
de med sine excelark. Jeg kan rigtig 
godt lide at være i en virksomhed, 
som er sammensat af kolleger med 
forskellig uddannelsesbaggrund, så 
længe respekten for folks kompeten-
cer går begge veje”.   

“Jeg havde ingen 
forudsætninger 

for at være leder, 
til gengæld  havde 

jeg den slags 
 ambitiøse selv-
tillid, som man 

kun kan have, 
når man er midt 
i 20’erne og ikke 
aner, hvad man 

går ind til”.
Rikke Angel, cand.mag.
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Familier, hvor én eller begge for ældre 
arbejder i usikre korttids ansættelser, 
er mere stressede og har  sværere ved 
at finde balance mellem  familie-  og 
arbejds liv. Det siger professor og 
familie forsker Thomas P. Boje fra 
RUC, der har undersøgt arbejdsfor-
holdene for især småbørnsforældre.

“Folk med den type ansættelse har 
et meget usikkert indkomstgrundlag, 
ingen faste arbejdstider, og de optjener 
ofte ikke retten til sociale ydelser, fe-
riepenge eller pension. Det gør det me-
get svært at få et familieliv til at hænge 
sammen, og det fører til øget stress og 
mistrivsel i familien”, siger professoren.

Akademikernes rapport om stress 
fra 2015 viser, at akademikere med 
børn under syv år er mere stressede 
end  andre akademikere. 51 procent 
af denne gruppe oplever i meget høj 
grad, høj grad eller nogen grad stress 
i hverdagen, og det er især samspil-
let mellem familie- og arbejdsliv, der 
stresser dem, viser 
rapporten.

23 procent af 
danske akademike-
re er ifølge stress-
rapporten ansat på 
usikre vilkår og 
udgør dermed en 
stor del af det så-
kaldte prekariat af 
korttidsansatte og 
freelancere.

En af Thomas 
P. Bojes under-
søgelser viser, at 
jo oftere man har 
overarbejde med 
kort varsel, des større sandsynlighed er 
der for, at der opstår konflikt mellem 
arbejde og familie. Det samme gælder 

for ansættelsesformer med meget høj 
grad af fleksibilitet, der ikke er til at 
forudsige.

“De uforudsigelige arbejdsformer 
fører til stress, og den her gruppe er 
mere stresset end andre grupper. Det 
kan føre til konflikter i familien, læn-
gere tid i daginstitutionen for børnene 
og i sidste ende flere skilsmisser”, siger 
Thomas P. Boje, der blandt andet har 
skrevet bogen “Uligevægt” fra 2013 
om samme emne.

Lavere løn og mindre organisering
Tal fra analysebureauet Analyse & Tal 
viser desuden, at de løstansatte akade-
mikere tjener markant mindre end de-
res fastansatte kolleger, og 43 procent 
af prekariatet er ikke medlemmer af en 
fagforening.

Grunden er, forklarer Thomas P. 
Boje, at mange ikke har råd. En med-
virkende årsag til den manglende or-
ganisering kan også være, at der ikke 

er meget, fagfor-
eningerne kan 
gøre, fordi særligt 
nyuddannede er 
så ivrige efter at få 
en fod indenfor på 
arbejdsmarkedet. 
Ofte tager de et 
job uden tanke for 
den sociale tryg-
hed eller lønnen.

“Fagforenin-
gerne er i mange 
tilfælde sat skak-
mat, fordi der 
ikke er nogen ge-
nerelle retnings-

linjer for, hvordan man sikrer en or-
dentlig arbejdstid og ordentlige vilkår 
for prekariatet”, siger Thomas P. Boje.

Han opfordrer de faglige organisa-
tioner til at presse på, for at politikerne 
indfører regulering og generelle ret-
ningslinjer for, at man som korttidsan-
sat som minimum er sikret løn under 
sygdom, feriepenge og pension. Det er 
for stor en mundfuld for arbejdsmar-
kedets parter at gennemføre den slags 
tiltag, mener professoren.

Klar til lovgivning
Formand i Dansk Magisterfor-
ening Camilla Gregersen siger, at 
 fagbevægelsen blandt andet skal blive 
bedre til at gøre opmærksom på, at ve-
jen til  bedre ansættelses vilkår går gen-
nem faglig orga nisering.

“For eksempel har vi jo ikke engang 
kunnet få reel aftaleret for timelærer-
ne, fordi vi ikke kan bevise over for 
Personalestyrelsen, at vi har mindst 50 
procent af disse i organisationen. Men 
det bider sig selv i halen, for så længe 
vi ikke ved, at kollektive aftaler kan 
sikre ordentlige vilkår, er det svært at 
bevise nytten af fagforeningsmedlem-
skabet”, fortæller Camilla Gregersen.

Hun giver Thomas P. Boje ret i, at 
det er en “nærmest umulig opgave” at 
overbevise både de private og offentlige 
arbejdsgivere om at skabe bedre vilkår 
for de løstansatte. Derfor er der også i 
hendes øjne behov for politisk handling.

“En lovregulering om minimums-
rettigheder er tillokkende, men det 
kan undergrave den danske aftalemo-
del, så det er et dilemma, og det vil 
møde modstand. Men jeg er nok selv 
tilhænger af, at vi også må bruge lov-
givning til at sikre dem, der står i den 
sværeste position på arbejdsmarkedet”, 
siger Camilla Gregersen.   

Hver fjerde akademiker arbejder under usikre vilkår, og netop de korttidsansatte 
har svært ved at få familie- og arbejdsliv til at gå op. DM’s formand melder sig klar 
til lovgivning, selvom det er på kant med den danske model.

“Uforudsigelige 
arbejds former kan 
føre til konflikter i 
familien, længere tid 
i dag institutionen 
for børnene og i 
 sidste ende flere 
skils misser”. 
Thomas P. Boje, professor

Korttidskontrakter er  
en pest for familielivet

M A G I S T E R B L A D E T  0 1  ·  J A N U A R  2 0 1 6

2 9S T R E S S  af Sebastian Abrahamsen

Magisterbladet 1 2016.indd   29 08/01/16   11.56



En SFI-evaluering viste i 2011, at langt 
de fleste virksomheder ikke udarbejde-
de kønsopdelte lønstatistikker, som de 
skulle ifølge ligelønsloven.

Derfor indførte SR-regeringen en 
ændring, så det var et krav, at virk-
somhederne skulle offentliggøre løn-
statistikken over for medarbejderne. 
Samtidig øgede man antallet af virk-
somheder, der skulle udarbejde lønsta-
tistikker.

Disse lovændringer bliver nu rullet 
tilbage af V-regeringen, der i stedet vil 
genindføre reglerne i den gamle lov.

I den gamle ligelønslov var det 2.500 
virksomheder med over 35 ansatte, der 
var forpligtet til at udarbejde en lige-
lønsstatistik. Men blandt disse var det 
kun en tredjedel, der udarbejdede en 
kønsopdelt lønstatstik, viste SFI-eva-
lueringen.

Ud over at forpligte virksomheder-
ne til at oplyse medarbejderne om løn-
statistikken udvidede SR-regeringen 
dækningsområdet, så virksomheder 
med mindst 10 ansatte også var omfat-
tet af reglerne. Dermed omfattede lo-
ven 12.000 virksomheder.

På et samråd i Folketingets ligestil-
lingsudvalg den 16. december 2015 
påpegede beskæftigelsesminister Jørn 
Neergaard Larsen (V), at en statstik 
med kun 10 medvirkende “muligvis 
vil være valid, men den kan også være 
fuldstændig værdiløs”. At forpligte 
virksomheder til at udarbejde disse kan 
derfor være nyttesløst – eller det, der 
er værre.

“Det nuværende lovgrundlag giver 
anledning til, at der kan opstå risici og 
uhensigtsmæssige situationer i de små 
virksomheder”, lød det blandt andet 
fra Jørn Neergaard Larsen.

Men den argumentation holder ikke, 

mener LO-næstformand og forkvinde 
i Kvinderådet, Nanna Højlund.

“Hvis beskæftigelsesministeren fin-
der, at reglerne er problematiske, hvad 
vil han så gøre i stedet for? Ikke no-
get, tilsyneladende, faktisk lægger han 
i stedet for et røgslør ud over det, der 
er problemet, nemlig det enorme løn-
gab mellem mænd og kvinder. Det her 
handler simpelthen om, at hvis vi ikke 
har diskussionen om ligeløn, så bliver 
problemet usynliggjort”, siger hun.

Og ifølge seniorforsker Helle Holt, 
der stod i spidsen for SFI-evaluerin-
gen, kan der være god grund til at 
forpligte selv små virksomheder til at 
bruge kønsopdelte lønstatistikker.

“Det er rimeligt nok at spørge, hvad 
det skal nytte at arbejde med en løn-
statistik for kun 10 personer. Men sva-
ret er måske, at det kan sætte en debat 
i gang, at man overhovedet forholder 
sig til spørgsmålet. For når man går 
virksomhederne på klingen, som jeg 
gjorde i det kvalitative materiale, så vi-
ser det sig, at virksomhederne ikke kan 
få øje på problemstillingen. Og det er 
ikke kun ledelsens opfattelse – med-

Regeringen 
genindfører den lov, 

som virksomhederne 
blæste på

Kun få virksomheder overholdt reglerne om kønsopdelte lønstatistikker. Derfor 
ændrede SR-regeringen loven, så virksomheden skulle offentliggøre statistikken 

over for medarbejderne. Nu dropper V-regeringen kravet om åbenhed.

“Det her handler 
simpelthen om, at 
hvis vi ikke har dis-
kussionen om lige-
løn, så bliver proble-
met usynliggjort”.
Nanna Højlund, forkvinde, Kvinderådet
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arbejderrepræsentanterne har samme 
opfattelse. De kan simpelthen ikke 
forestille sig, at der er uligeløn i deres 
virksomhed. Så længe der ikke er no-
gen, der forholder sig til lønforskel-
lene, så sker der nok ikke meget”, siger 
hun.

V: Overflødigt at stille krav
Virksomheder med over 35 ansatte – 
hvoraf mindst 10 af hvert køn har sam-
me arbejdsfunktion – får dog ifølge re-
geringens lovforslag fortsat mulighed 
for at forholde sig til uligeløn. De vil 
nemlig automatisk modtage en køns-
opdelt lønstatistik fra Danmarks Sta-
tistik, et element i SR-regeringens 
lovændring, som videreføres af Ven-
stre-regeringen. Men mens altså SR 
via ligelønsloven ville påbyde virksom-
hederne at videregive lønstatistikken 
til medarbejderne, mener Venstre ikke, 
at dette tiltag er nødvendigt. 

Ifølge Jørn Neergaard Larsen er 
kravet nemlig allerede fastsat i lov om 
information og høring af lønmodta-
gere, som han forklarede på samrå-
det i ligestillingsudvalget. Af denne 

lov fremgår det, at virksomheder skal 
sørge for at give de ansatte oplysninger 
om forhold af “væsentlig betydning for 
de ansatte” i virksomheden.

“Inden lovforslaget fremsættes, vil 
jeg præcisere, at virksomhederne skal 
anvende den kønsopdelte lønstatistik 
til brug for information og høring af 
lønmodtagerne om lønforskelle mel-
lem mænd og kvinder på virksomhe-
den. Dermed sikrer vi, at der ikke er 
tvivl om, hvad den kønsopdelte lønsta-
tistik skal bruges til”, sagde beskæfti-
gelsesministeren på samrådsmødet.

Men det er tværtimod netop tilfæl-
det, mener kvinderådsformand Nanna 
Højlund.

“Loven er i forvejen hemmelig for 
de fleste. Og ved at slette kravet, med 
henvisning til at det allerede findes et 
andet sted, gør man det endnu vanske-
ligere for virksomhederne at overholde 
reglerne. Vi har en regering, der taler 
om at forenkle. Men i stedet for bare 
at sige tydeligt, at man skal fremlægge 
lønstatistikken for medarbejderne, si-
ger man i stedet, at det skal man ikke, 
men det skal man så alligevel”.

I Magisterbladets ligestillingsunder-
søgelse fra 2010 svarede kun 9,1 pct. af 
1.266 DM-medlemmer på arbejdsplad-
ser med over 35 ansatte ja til spørgs-
målet om, hvorvidt der udarbejdes en 
ligelønsstatistik på deres arbejdsplads. 
82 pct. af samtlige kvinder, der deltog 
i undersøgelsen, gav udtryk for, at de 
ønskede mere åbenhed om lønforhold 
på deres arbejdsplads.   

SFI evaluerede i 2011 ligeløns-

loves krav om kønsopdelte 

lønstatistikker. Evalueringen 

viste, at kun en tredjedel af 

virksomhederne udarbejdede 

en kønsopdelt lønstatistik. 

Blandt de virksomheder, der 

ikke overholdt loven, angav 

halvdelen, at de ikke havde 

hørt om lovkravet. En fjerde-

del angav, at de ikke vidste, at 

de var omfattet af loven. 

FÅ VIRKSOMHEDER  
OVERHOLDER LOVEN

“Det nuværende lovgrundlag giver anledning til, at der kan op-
stå risici og uhensigtsmæssige situationer i de små virksomhe-
der”. Sådan lød beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsens 
(V) forklaring på, hvorfor regeringen vil annullere SR-regerin-
gens ændringer af loven om lige løn til mænd og kvinder.
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16.00  Velkomst
 Formand for DM Offentlig, Peter Grods Hansen

16.15  Hvor er DM på vej hen?
 DM’s nye formand Camilla Gregersen

16.45 Vin og snacks

17.00  Hvad gør forandringer ved organisationen?
 Organisationsudvikler, direktør Trille Frodelund Lykke  

17.45  Glem alt om det perfekte arbejdsliv – Råd til at navigere under konstant forandring
 Erhvervspsykolog Edith Kahlke

18.30  Tapas, vin, netværk og musik

19.30  Tak for i aften
 Formand for DM Offentlig, Peter Grods Hansen

Tid og sted
4. februar kl. 16 i DM, Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg

Tilmelding
Det er gratis at deltage for alle medlemmer af DM Offentlig. 
Tilmeld dig på dm.dk/kalender

Når arbejdslivet tager en drejning

Vær med til en festlig eftermiddag og aften, når DM Offentlig  
skyder 2016 godt i gang. Nytårskuren byder i år på spændende  
oplæg om forandringer i arbejdslivet, og du får gode råd til at  
navigere i det daglige. Vi serverer vin og tapas, og der vil være  
gode muligheder for at netværke.

Program

DM Offentlig nytårskur 2016

dm.dk/dmoffentlig

M A G I S T E R B L A D E T  0 1  ·  J A N U A R  2 0 1 6

3 2

Magisterbladet 1 2016.indd   32 08/01/16   11.57



P S Y K O L O G I

Clinical Perspectives on 
Autobiographical Memory

Lynn A. Watson og Dorthe 
Berntsen (red.) 
Cambridge University Press, 
2015, 402 sider, 93.66 $
Autobiographical memory 
plays a key role in psycho-
logical well-being, and the 
field has been investigated 
from multiple perspectives 
for over thirty years. One 
large body of research has 
examined the basic mecha-
nisms and characteristics 
of autobiographical memo-
ry during general cognition, 
and another body has studi-
ed what happens to it during 
psychological disorders, and 
how psychological thera-
pies targeting memory dis-
turbances can improve psy-
chological well-being. This 
edited collection reviews 
and integrates current theo-
ries on autobiographical me-
mory when viewed in a cli-
nical perspective.

S K Ø N L I T T E R A T U R

Måske er håbet større 
end virkeligheden

Finn Wiedemann 
Attika, 2015, 213 sider,  
219 kr.
“Måske er håbet større end 
virkeligheden” handler om 
en mand, der står ved en 

skillevej i sit liv. Niels, en 
60-årig, succesfuld univer-
sitetsprofessor, bestemmer 
sig pludselig for at sige sit 
job op og forlade sin kone. 
Niels vender tilbage til den 
by, hvor han er vokset op, 
og flytter ind i sine afdøde 
forældres hus, som han be-
gynder at sætte i stand. Her 
genoplever han sin ungdom 
fra starten af 70’erne og det 
nære venskab med Rune, 
som forsvandt under dra-
matiske omstændigheder. 
Langsomt begynder Niels at 
opnå en større forståelse for, 
hvorfor hans liv formede sig, 
som det gjorde.

U D D A N N E L S E

REDIGERET AF 

Lotte Rienecker 

Peter Stray Jørgensen 

Universitets  
pædagogiske 

praksisser

Omslag: Annette Borsbøl / imperiet.dk

UNIVERSITETSPÆDAGOGIK
Universitetspædagogik rummer erfa
ringsbaserede og forskningsrelaterede 
forslag til hvordan man tilrettelægger, 
gennemfører, evaluerer og udvikler sin 
undervisningspraksis inden for de ram
mer som universitetet og forsknings
baseringen danner om undervisning – 
hvad enten det drejer sig om traditio
nelle forelæsnings eller vejlednings
aktiviteter, case og projektarbejde  
eller elæring.
 
Bogen findes også på engelsk:  
University Teaching and Learning.
 
 
EFFEKTIV HOLDUNDERVISNING
Effektiv holdundervisning er en prak
sisnær guide til nye undervisere som 
skal varetage undervisning på hold på 
mellem 10 og 40 studerende på univer
sitetsniveau. Det vil sige studenter
undervisere, instruktorer, undervis
ningsassistenter, ph.d.studerende, 
eksterne lektorer og andre i begyndel
sen af undervisningskarrieren. Bogen 
hjælper nye undervisere med at plan
lægge og gennemføre studenterrettet 
undervisning som fremmer aktivitet i  
og forberedelse mellem timerne.
 
 
OPGAVE OG SKRIVEVEJLEDNING  
I KLYNGER
Opgave og skrivevejledning i klynger er 
en guide til undervisere og vejledere der 
er tovholdere for 240 studerende som 
over en længere periode skriver en 
større skriftlig opgave, såsom BApro
jekt eller speciale. Bogen gennemgår et 
undervisnings og vejledningsforløb 
hvor de studerende er aktive undervejs, 
og hvor alles opgave adresseres hver 
mødegang – og den kan således være 
med til at sikre de studerendes aktive 
deltagelse og en systematisering af 
 underviserens tidsforbrug.

HAR DU LÆST

samfundslitteratur.dk

KIM JESPER HERRMANN  
ANNA BAGER-ELSBORG

EFFEKTIV 
HOLDUNDERVISNING

En håndbog for nye undervisere  
på universitetsniveau

OPGAVE- OG SKRIVE-
VEJLEDNING I KLYNGER
Håndbog for undervisere og vejledere  
på videregående uddannelser

HANNE NEXØ JENSEN

UNIVERSITETSPÆDAGOGISKE PRAKSISSER handler om udvikling af 

undervisning på universiteterne og om større, mere krævende 

 undervisningsmæssige initiativer, forløb og eksperimenter med 

de studerendes læring for øje. 

Bogen er fuld af engagerede undervisere og vejlederes konkrete 

eksempler på universitetspædagogik og undervisningsudvikling 

der virker. 

TEMAERNE ER:

• Innovation og entrepreneurskab 

• Tværfaglighed

• Samarbejde med eksterne partnere 

• Studerendes aktionsforskning

• Internationalisering 

• Studiearbejde mellem timerne

• Talentudvikling 

• Ph.d.vejledning 

• Quiz og digitale opgaver 

• Courserakursus

• Flipped classroom

• Pædagogisk studiereform

• Kursusudvikling 

• Eksamensudvikling

• “Scholarship of Teaching and Learning”

Bogen er tænkt som en inspiration til både undervisere og 

 uddannelsesplanlæggere/studieledere på alle videregående 

 uddannelser.

samfundslitteratur.dk

INDHOLD 

Indledning: Temaer, tendenser og perspektiver  
i universitetspædagogiske praksisser

DEL 1:  Åbninger af undervisningsrum

Samarbejde med eksterne partnere om studenter
projekter

Virkelighedsnære opgaver – om refleksiv aktions
undervisning (RAU)

Transdisciplinært samarbejde omkring design
undervisning

Innovationspædagogik/entreprenørskabs
undervisning

International undervisning

DEL 2:  Itmedier i undervisningspraksisser

Onlineundervisning i et universitetspædagogisk 
 perspektiv

My Flipped Classroom

Massive Open Online Course (MOOC) på Coursera

Quizzer i undervisningen

DEL 3:  Fokus på studerende og vejlednings

praksisser

Studiet foregår mellem undervisningstimerne

Talentudvikling – principper og praksisser

Ph.d.vejledning er mere end faglig vejledning

DEL 4: Udviklings og vidensdelingspraksisser

Kursusudvikling gennem systematisk evaluering

Udvikling af eksamensformer

Den pædagogiske reform af KU’s juridiske bachelor
uddannelse

Hvorfor skulle jeg dog skrive om undervisning?
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Universitetspædagogiske 
praksisser

Peter Stray Jørgensen og Lotte 
Rienecker (red.) 
Samfundslitteratur, 2015,  
363 sider, 348 kr.
Et nyt kapitel i formidlin-
gen af dansk universitetspæ-
dagogik. Bogen handler om 
udvikling af undervisning 

på universiteterne og om 
større, mere krævende un-
dervisningsmæssige initiati-
ver, forløb og eksperimenter 
med de studerendes læring 
for øje. Bogen er fuld af en-
gagerede underviseres og 
vejlederes konkrete eksem-
pler på universitetspædago-
gik og undervisningsudvik-
ling, der virker.

A R B E J D S M I L J Ø

Ledelse og psykisk 
arbejdsmiljø 

Kjeld Steen Iversen (red.), 
 Einar B. Baldursson, Peter 
Weichel Carlsen, Tage Sønder-
gård Kristensen, Hans Henrik 
Knoop, Bendt Torpegård Pe-
dersen og Klaus Stagis 
Systime Profession, 2015,  
139 sider, 175 kr.
Artiklerne i “Ledelse og 
psykisk arbejdsmiljø” forhol-
der sig til helt centrale pro-
blemstillinger i professioner-
nes psykiske arbejdsmiljø. 
Arbejdet, der stiller umætte-
lige krav til medarbejderens 
selvrealisering i arbejdet. 
Dette medfører sårbarhed 
og risiko for stress og de-
pression. Psykologiseringen 
er et gennemgående tema i 
bogens artikler, der repræ-
senterer forskellige teoreti-
ske tilgange til det professi-
onelle arbejde. Samlet kan 
bogens artikler udvide for-
ståelsen af velfærdsprofes-

sionernes arbejde og deres 
aktuelle vilkår for professio-
nens arbejde.

H I S T O R I E

Vestindisk-guineisk 
Kompagni 1671-1754

Erik Gøbel 
Syddansk Universitetsforlag, 
2015, 344 sider, 348 kr.
Vestindisk-guineisk Kom-
pagni anskaffede på statens 
vegne forter på Guldky-
sten og De Vestindiske Øer 
St. Thomas, St. Jan og St. 
Croix. Fra Danmark send-
tes handelsvarer til Guld-
kysten, hvor de blev ombyt-
tet med slaver, som sejledes 
over Atlanten for at arbejde 
i sukkerplantagerne, hvorfra 
sukkeret blev sendt til raf-
finering i Danmark. Kom-
pagniet havde hovedsæde i 
København med admini-
stration, skibsværft og suk-
kerraffinaderi. Kolonier-
ne spillede en vigtig rolle for 
hovedstadens og til dels hele 
dobbeltmonarkiets økonomi.

E T N O G R A F I

Mobilitet og tilknytning  
– Migrantliv i et globaliseret Danmark

Karen Valentin og Karen Fog Olwig (red.) 
Aarhus Universitetsforlag, 2015, 223 sider, 249,95 kr.
Mobilitet og tilknytning belyser de sociale, økono-
miske og kulturelle årsager, der får mennesker på alle 
kontinenter til at forlade deres hjemland. Igennem ni 
etnografiske studier fokuserer forfatterne i særlig grad 
på, hvordan en række vidt forskellige migranter mø-
der og opfatter Danmark. Undervejs illustrerer for-
fatterne, at integration og mobilitet ikke nødvendig-
vis er hinandens modsætninger, og at migranterne på 
hver deres måde skaber og fastholder en tilknytning 
til både Danmark og verden udenfor.

“De fleste flygtninge 
oplevede derfor et 

sammenstykket 
 arbejdsliv, der hele 
tiden skulle føre til 

bedre ting, men 
 sjældent gjorde det”.

Se flere bøger på MAGISTERBLADET.DK
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Alle arrangementer er gratis,  
og der er spændende hjerne-
gymnastik i hele landet. 

Alene i foråret er der flere end 
100 at vælge mellem, og de 
spænder vidt. Fra jobrelaterede 
emner som stress, forhandlings-
teknik, ledelse, branding m.m. til 
de fagligt udviklende, hvor du 
kan blive opdateret på ny viden 
og banebrydende forskning.

2016 byder på 
inspirerende, 
faglig og helt 
ny viden i DM

Tilmeld dig alle dem, du vil på dm.dk/kalender Se flere arrangementer på dm.dk/kalender 

100 arrangementer til dig

J A N U A R

Kom godt i gang med projektkarrieren Odense

Vil du have en mentor?  
Infomøde for mentees

København

LinkedIn som karriereredskab Hillerød

LinkedIn for viderekomne København

Form din karriere Aarhus

F E B R U A R

Smerteforskning:  
Hvordan snyder vi nervesystemet?

København, 
Aalborg

Hør hvordan du får et job København

Form din karriere København, 
Odense

Robotterne kommer København, 
Aarhus

LinkedIn som karriereredskab København

Lyst til ledelse? København, 
Aarhus

Storbyer i USA:  
Hvorfor ser de ud, som de gør 

Aarhus

En fremtid som konsulent? Odense

Kom godt i gang med projektkarrieren København, 
Aarhus

Barselsworkshop København

dm.dk/kalender 
M A R T S

Robotterne kommer Odense

Smerteforskning:  
Hvordan snyder vi nervesystemet?

Aarhus

Skab ro i dit indre med hjertekohærens København

Barselsworkshop Aarhus

LinkedIn som karriereredskab Aarhus

Brug din ph.d. uden for universitetet København

Mod nye mål i karrieren: Inspiration til 
arbejdsmarkedet

København, 
Aarhus

Storbyer i USA:  
Hvorfor ser de ud, som de gør 

Aalborg,
Aarhus,
Odense,  
København

Skab trivsel i dit arbejdsliv.  
Om tid, identitet og mening

København

Er du også ramt af impostor-fænomenet 
og bange for at blive afsløret?

Aarhus

Infomøde for mentorer og mentees Aarhus

LinkedIn som karriereredskab Aalborg, 
Odense

En fremtid som konsulent? København

Selvledelse og trivsel Aarhus,  
København

Positiv psykologi København

A P R I L

Tal så de lytter. Retoriske tips og genveje 
til effektiv mundtlig formidling 

Odense,  
Aarhus,  
København, 
Aalborg

Lær at håndtere dine følelser i konflikt-
fyldte relationer

Aarhus,  
København

En fremtid som konsulent? Aarhus

Vil du være mentor? Informationsmøde 
for potentielle mentorer

Aarhus

Form din karriere København, 
Aalborg

Positiv psykologi Aarhus

Vil du have en mentor?  
Infomøde for mentees

København

LinkedIn som karriereredskab København, 
Aarhus

Mod nye mål i karrieren:  
Inspiration til arbejdsmarkedet

Aalborg,  
København

Bevæger vi os baglæns ind i fremtiden? København

M A J

Lær at håndtere dine følelser i  
konfliktfyldte relationer

Aalborg, 
Odense

Infomøde for mentorer og mentees Aarhus

Personlig karrieresamtale Odense, 
Næstved, 
Sønderborg

Mod nye mål i karrieren Odense
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Alle arrangementer er gratis,  
og der er spændende hjerne-
gymnastik i hele landet. 

Alene i foråret er der flere end 
100 at vælge mellem, og de 
spænder vidt. Fra jobrelaterede 
emner som stress, forhandlings-
teknik, ledelse, branding m.m. til 
de fagligt udviklende, hvor du 
kan blive opdateret på ny viden 
og banebrydende forskning.

2016 byder på 
inspirerende, 
faglig og helt 
ny viden i DM

Tilmeld dig alle dem, du vil på dm.dk/kalender Se flere arrangementer på dm.dk/kalender 

100 arrangementer til dig

J A N U A R

Kom godt i gang med projektkarrieren Odense

Vil du have en mentor?  
Infomøde for mentees

København

LinkedIn som karriereredskab Hillerød

LinkedIn for viderekomne København

Form din karriere Aarhus

F E B R U A R

Smerteforskning:  
Hvordan snyder vi nervesystemet?

København, 
Aalborg

Hør hvordan du får et job København

Form din karriere København, 
Odense

Robotterne kommer København, 
Aarhus

LinkedIn som karriereredskab København

Lyst til ledelse? København, 
Aarhus

Storbyer i USA:  
Hvorfor ser de ud, som de gør 

Aarhus

En fremtid som konsulent? Odense

Kom godt i gang med projektkarrieren København, 
Aarhus

Barselsworkshop København

dm.dk/kalender 
M A R T S

Robotterne kommer Odense

Smerteforskning:  
Hvordan snyder vi nervesystemet?

Aarhus

Skab ro i dit indre med hjertekohærens København

Barselsworkshop Aarhus

LinkedIn som karriereredskab Aarhus

Brug din ph.d. uden for universitetet København

Mod nye mål i karrieren: Inspiration til 
arbejdsmarkedet

København, 
Aarhus

Storbyer i USA:  
Hvorfor ser de ud, som de gør 

Aalborg,
Aarhus,
Odense,  
København

Skab trivsel i dit arbejdsliv.  
Om tid, identitet og mening

København

Er du også ramt af impostor-fænomenet 
og bange for at blive afsløret?

Aarhus

Infomøde for mentorer og mentees Aarhus

LinkedIn som karriereredskab Aalborg, 
Odense

En fremtid som konsulent? København

Selvledelse og trivsel Aarhus,  
København

Positiv psykologi København

A P R I L

Tal så de lytter. Retoriske tips og genveje 
til effektiv mundtlig formidling 

Odense,  
Aarhus,  
København, 
Aalborg

Lær at håndtere dine følelser i konflikt-
fyldte relationer

Aarhus,  
København

En fremtid som konsulent? Aarhus

Vil du være mentor? Informationsmøde 
for potentielle mentorer

Aarhus

Form din karriere København, 
Aalborg

Positiv psykologi Aarhus

Vil du have en mentor?  
Infomøde for mentees

København

LinkedIn som karriereredskab København, 
Aarhus

Mod nye mål i karrieren:  
Inspiration til arbejdsmarkedet

Aalborg,  
København

Bevæger vi os baglæns ind i fremtiden? København

M A J

Lær at håndtere dine følelser i  
konfliktfyldte relationer

Aalborg, 
Odense

Infomøde for mentorer og mentees Aarhus

Personlig karrieresamtale Odense, 
Næstved, 
Sønderborg

Mod nye mål i karrieren Odense

Magisterbladet 1 2016.indd   35 08/01/16   11.57



Danmark skal investere mere i nær-
områderne og fokusere på især Afrika 
i en ny og mere fokuseret udviklings-
politik. Sådan lød det fra Lars Løkke 
Rasmussen og Venstre under somme-
rens valgkamp.

Men det er meget svært at få øje på i 
regeringens finanslov 2016, som lægger 
linjen for Danmarks udviklingspolitik 
de næste fire år. Løkkes regering om-

prioriterer ganske rigtigt udviklings-
bistanden, men nedskæringer og over-
førsler til asylområdet rammer både 
nærområderne og især Afrika. 

Lars Løkke Rasmussen var ellers 
klar i mælet under sommerens valg-
kamp – blandt andet under en par-
tilederdebat med Helle Thorning- 
Schmidt (S) i programmet “Topmøde” 
på TV 2 den 31. maj: 

“Vi er nødt til at gentænke, hvor-
dan vi håndterer flygtningekrisen i et 
europæisk perspektiv. Vi skal investe-
re noget mere i nærområderne. Vi skal 
støtte op og lave nogle ordentlige fa-
ciliteter i nærområderne, så man ikke 
behøver at flygte videre derfra”, sagde 
Lars Løkke Rasmussen.

Regeringen løber fra 
valgløfter i 

udviklingspolitikken
Udviklingsbistanden skal gives til primært nærområderne og til Afrika, lød det fra 
Lars Løkke Rasmussen og Venstre under sommerens valgkamp. Men regeringen 

tager nu også penge fra disse områder for at finansiere asylmodtagelse i Danmark.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens 
(V) valgløfter om ulandsbistand stem-
mer ikke overens med det, regeringen 
gør efter valget. I TV 2’s “Topmøde” 
den 31. maj sagde Lars Løkke blandt 
andet: “Vi skal investere noget mere 
i nærområderne. Vi skal støtte op 
og lave nogle ordentlige faciliteter i 
nærområderne, så man ikke behøver 
at flygte videre derfra”.
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Men regeringen opprioriterer ikke 
udviklingsbistand til nærområderne 
eller Afrika. I stedet tager den flere 
penge fra udviklingsbistanden for at 
bruge dem på at modtage asylansø-
gere i Danmark. Det pointerer Lars 
 Engberg-Pedersen, som er seniorfor-
sker på Dansk Institut for Internatio-
nale Studier (DIIS) og beskæftiger sig 
med udviklingsbistand. 

“Man kunne på baggrund af fx den 
udtalelse tro, at Danmark nu ville 
bruge flere bistandspenge på nær-
områderne. Men det, man gør i ste-
det for, er at bruge flere penge fra 
udviklingsbistanden til at modtage 
asylansøgere i Danmark”, siger Lars 
 Engberg-Pedersen. 

Efter at Løkke var flyttet ind i Stats-
ministeriet, lød det i september måned 
igen fra statsministeren om udvik-
lingsbistanden i forbindelse med de på-
begyndte finanslovsforhandlinger:

“Vi vil prioritere mere målrettet og 
øge bistanden til Afrika”.

Ingen klar linje
Regeringen skruer den danske bistand 
ned fra 0,87 procent af BNI til 0,71 
procent. Det er det laveste niveau si-
den starten af 1980’erne, forklarer Lars 
Engberg-Pedersen. Og inden for den 
ramme bruger regeringen desuden 30 
procent eller mere til at modtage asyl-
ansøgere i Danmark. 

“Det er meget højere, end hvad man 
har gjort tidligere. Danmark har aldrig 
brugt så mange penge af udviklingsbi-
standen til at modtage asylansøgere”, 
siger Lars Engberg-Pedersen. 

I august måned hed regeringens 
ramme for udviklingsbistand 14,777 
mia. kroner for 2016. Ud af det var der 
afsat 2,914 mia. kroner til at modtage 
flygtninge i Danmark. Det beløb var 
baseret på, at der ville komme 15.000 
asylansøgere. Siden er det blevet opju-
steret til 25.000 asylansøgere. 

I et nyt faktaark fra Udenrigsmini-
steriet fremgår yderligere en besparelse, 
som samlet løber op på 1,8 mia. kroner. 
Dermed bruger regeringen nu ca. 4,4 
mia. kroner fra udviklingsbistanden på 
at modtage asylansøgere i Danmark.

Det er svært at se en klar linje i re-
geringens omprioritering af udvik-
lingspolitikken, mener professor på 

Institut for Økonomi på Aarhus Uni-
versitet Christian Bjørnskov.

“Planen var at prioritere nærområ-
der og skære ned på fiaskoerne som 
Det Arabiske Initiativ. Men der er me-
get snak og relativt lidt handling”, si-
ger Christian Bjørnskov. 

Han mener, det er lidt for tidligt at 
sige, om regeringen reelt støtter nær-
områderne eller ej. Det vil forment-
lig først krystallisere sig om 1-2 år, når 
udviklingspolitikken på papiret bliver 
til praksis. 

“Men det fremgår ikke klart, at nær-
områderne prioriteres i forbindelse 
med nedskæringer på bistanden”, siger 
Christian Bjørnskov. 

Forkvinde i Mellemfolkeligt Sam-
virke Helle Munk Ravnborg mener, at 
man skal have den store lup frem, hvis 
man skal kunne få øje på, om regerin-
gen investerer mere i 
nærområderne. 

“Selvom man har 
friholdt den akutte 
ramme for humani-
tær bistand for ned-
skæringer og øget 
den marginalt med 
30 mio. kroner, så 
har man med fi-
nanslovsforslaget for 
2016 skåret i mange 
andre dele af den 
udviklingsbistand, 
der går til nærområderne”, siger Helle 
Munk Ravnborg. 

Hun peger på eksempler som Det 
Arabiske Initiativ, der er blevet beskå-
ret med 60 mio. kroner, og bidraget til 
stabiliserings- og konfliktforebyggel-
se, som er blevet beskåret med 36 mio. 
kroner. Dertil kommer de beskærin-
ger, der er blevet foretaget bagudrettet 
i 2015-budgettet. 

“Samlet set er jeg bange for, at der 
reelt ikke bliver investeret mere i nær-
områderne i de nærmeste år, sådan som 
Lars Løkke Rasmussen ellers satte os i 
udsigt”, siger Helle Munk Ravnborg. 

Mindre til Afrika
Regeringen vil som en del af en stør-
re EU-pakke støtte Tyrkiet med at 
modtage flygtninge med knap 300 
mio. kroner, som tages fra udvik-
lingsbistanden. 

Dermed støtter regeringen et nær-
område som lovet under valgkampen. 
Men samtidig skærer regeringen blandt 
andet 25 mio. kroner på freds- og sta-
biliseringsprogrammet i Afghanistan-
Pakistan-regionen. Afghanistan er det 
land, hvorfra næstflest flygtninge ifølge 
UNHCR i 2015 er kommet til Europa. 

Regeringen gav ved årsskiftet 158 
mio. kr. til nødhjælp i Afrika. Men 
samtidig skærer regeringen over 100 
mio. kroner i udviklingsbistand til 
lande i Afrika. Det gælder Sydsudan, 
Burkina Faso, Ghana og desuden lo-
kale udviklingsprojekter i Etiopien, 
Tanzania, Kenya, Uganda og Mali. 
Dette er oven i den første nedskæring 
fra august måned, hvor landepro-
grammer i Mozambique og Zimbab-
we blev nedlagt. 

“Det stemmer ikke ret godt over-
ens med de udmel-
dinger, Venstre kom 
med under valgkam-
pen, hvor man ville 
prioritere Afrika og 
nærområderne op. 
Med støtte til Tyrki-
et er det delvist kor-
rekt, at man støtter 
nærområderne, men 
man har klart skå-
ret ned på bistand til 
Afrika”, siger Lars 
Engberg-Pedersen.

Men hvor meget prioriterer Danmark 
 reelt nærområderne? Det lader til, at kun 
Tyrkiet p.t. får penge fra Danmark.

“Ja, det er svært at se. Det overord-
nede billede er, at midler fra Danmark 
til nærområderne er meget begrænsede, 
mens det er klart, at Danmark har skåret 
væsentlig ned på den langsigtede udvik-
lingsbistand for at få plads til at dække 
flere udgifter til asylansøgere i Dan-
mark”, siger Lars Engberg-Pedersen.

Helle Munk Ravnborg mener, at 
Venstre-regeringen løber fra sine 
valgløfter om at investere i Afrika. 

“Lars Løkke Rasmussen har været 
på banen og sige, at “Danmark vil pri-
oritere mere målrettet og øge bistan-
den til Afrika”. Men med finansloven 
er det svært at konkludere andet, end 
at regeringen må have talt mod bedre 
vidende”, siger Helle Munk Ravn-
borg.   

“Det fremgår ikke 
klart, at nærom-
råderne priorite-
res i forbindelse 
med nedskærin-
ger på bistanden”.
Christian Bjørnskov, professor
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Nedskæringerne på den danske udvik-
lingsbistand i 2016 koster danske ar-
bejdspladser. Således har 14 ud af 17 af 
de danske udviklingsorganisationer fy-
ret eller undladt at genbesætte stillin-
ger. I alt er indtil videre 88 stillinger 
blevet skåret væk, efter at finansloven 
2016 blev vedtaget. 

Det viser en rundringning, som Ma-
gisterbladet har foretaget til de danske 
ngo’ere, som modtager offentlig støtte 
til udviklingsaktiviteter via Udenrigs-
ministeriets rammebevilling.

Folkekirkens Nødhjælp skal spare 
33 mio. kroner og nedlægger 20 dan-
ske stillinger, fortæller generalsekretær 
Birgitte Qvist-Sørensen.

“I det hele taget er vi som alle andre 
folkelige ulandsorganisationer blevet 
tvunget ud i en meget hård priorite-
ringsøvelse, som gør ondt. Det går ud 
over dem, vi hjælper”, siger Birgitte 
Qvist-Sørensen.

Hun forklarer, at nedskæringerne 
rammer organisationens programud-
vikling og supportfunktioner, som man 
har gjort en stor dyd ud af på projekter 
rundtom i verden. Det gælder fx kom-
petenceudvikling og kvalitetssikring.

Hos organisationen IBIS betyder de 
dikterede besparelser en nedskæring på 
34 mio. kroner. Det fører til nedlæggel-
se af 12 årsværk eller omkring hver fjer-
de stilling. Og Mellemfolkeligt Samvir-
ke nedlægger hver femte arbejdsplads. 
16 ud af 80 stillinger skæres bort.

Store konsekvenser
At udviklingsbistanden skæres fra næ-
ste år, kan man også mærke i Ulands-

sekretariatet. Her har regeringens be-
sparelser kostet 15,5 årsværk. Seks 
medarbejdere fra Københavns-kon-
toret er blevet fyret, og tre ubesatte 
kontorlederstillinger i felten er blevet 
nedlagt. Ligeledes er 6,5 lokale stil-
linger blevet nedlagt, oplyser sekreta-
riatsleder Mads Bugge Madsen.

“Besparelserne på udviklingsbistan-
den har haft relativt store konsekven-
ser for Ulandssekretariatet. Samlet 
har vi mistet 14,1 mio. kr. om året fra 
den første runde af besparelser, og de 
11 mio. kr. er en direkte konsekvens 
af nedskæringerne”, siger Mads Bugge 
Madsen.

Hos 3F er konsekvensen af bespa-
relserne en beskæring af aktiviteter 
og opsigelse af to ansatte herhjemme 
samt fem lokalt ansatte medarbejdere. 
Danske Handicaporganisationer skal 
spare to ansatte bort, og i Caritas be-
tyder besparelser på 7,6 mio. kroner 

NEDSKÆRINGER PÅ UDVIKLINGSBISTANDEN:

Så mange fyrer 
ngo’erne De danske humanitære organi-

sationer har fyret knap 90 dan-
ske medarbejdere som følge af 
regeringens nedskæringer på 
udviklingsbistanden i 2016. Og 
det er formentlig kun starten.

“Det går ud over 
dem, vi hjælper”.
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær
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farvel til 2,5 årsværk på sekretariatet 
i København.

Det bliver værre
Nedskæringerne hos de danske hu-
manitære organisationer kan dog bli-
ve værre, end de er nu. Aftaleparter-
ne bag finansloven 2016 har nemlig 
aftalt at finde yderligere 1,8 mia. kro-
ner på udviklingsbistanden i 2016. 

Regeringen vil desuden give 358 
mio. kroner til Tyrkiet som en del af 
en større EU-pakke på godt 22 mia. 
kroner, der skal stoppe flygtninge-
strømmen. Også de 358 mio. kroner 
vil regeringen tage fra udviklingsbi-
standen.

“Naturligvis får besparelserne 
– både de oprindeligt udmeldte og de 

nye – store projektmæssige konse-
kvenser for os og medlemsorganisati-
onerne, idet vi samlet set mister godt 
17 mio. kroner om året på ramme-
bevillingen og handicappuljen”, siger 
formand for Danske Handicaporga-
nisationer Thorkild Olesen.

Kun Dansk Røde Kors og Sex & 
Samfund har indtil videre kunnet 
klare nedskæringerne uden at fyre 
ansatte. Sex & Samfund mister såle-
des 3,2 mio. på rammebevilling og 
dermed finansiering til 1-2 stillin-
ger. Men her kan man i 2016 med 
egne midler og andre donorer fast-
holde den nuværende gruppe med-
arbejdere.   

Borgermøde under mangotræet i 
det nordlige Uganda, hvor Mellem-
folkeligt Samvirke støtter lokalbe-
folkningen i at mødes og diskutere 
emner, der vedrører deres liv.

Mellemfolkeligt Samvirke  . . . . . . . . .  16

IBIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Folkekirkens Nødhjælp  . . . . . . . . . . . 20

Dansk Røde Kors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0

Red Barnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

CARE Danmark . . . . . . .“Et par stillinger”

Ulandssekretariatet . . . . . . . . . . . . . . 9

ADRA Danmark . . . . . . . . 1 ikke genbesat

3F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Caritas Danmark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,5

Verdens Skove  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Danmission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Sex & Samfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

VedvarendeEnergi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,5

Danske Handicaporganisationer.  .  .  .  .  .  2

WWF Verdensnaturfonden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

I alt                                                88

SÅ MANGE DANSKE  
NGO-STILLINGER ER OPSAGT:
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35 pct. 

eller 353 personer 

var i ordinært job.

19 pct. 

eller 199 personer fik 

arbejdsmarkedsydelse.

11 pct. 

eller 115 personer 

var på kontanthjælp.

15 pct. 

eller 152 personer 

havde hverken indkomst 

eller fik nogen offentlig 

ydelse.

Resten – 186 perso-

ner – modtog sygedag-

penge, SU, efterløn, 

pension, var på barsel 

eller fik et seniorjob.

Halvdelen af alle magistre, der miste-
de dagpengene i 2014, er efterfølgen-
de kommet i job. Det viser nye tal fra 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering (STAR). Ifølge opgørel-
sen forsvandt i alt 652 magistre ud af 
dagpengesystemet sidste år, og af dem 
var i alt 49,4 pct. i job, mellem 6 og 15 
måneder efter at de faldt ud. Det er 
et klart fremskridt fra 2013, hvor i alt 
1.005 magistre mistede retten til dag-
penge. Her havde blot 35 pct. et job på 
hånden 15 måneder senere.

Partierne bag den omdiskuterede 
dagpengereform har anført, at den for-
kortede dagpengeperiode tilskynder 
ledige til mere aktiv jobsøgning. Ifølge 
økonomiprofessor og vismand i De 
Økonomiske Råd Michael Svarer kan 
der dog også være andre forklaringer.

“Det er vanskeligt at vurdere, hvad 
der driver udviklingen. På den ene side 
kan man pege på, at det er gået op for 
de ledige, at der ikke kommer en tilba-
gevenden til det gamle system. På den 

anden side kan det også være konjunk-
turerne, der har givet flere jobåbnin-
ger”, siger han.

Tallene fra STAR viser samtidig, at 
magistrene klarede sig bedre end gen-
nemsnittet af ledige i de øvrige 26 a-
kasser. Her fandt 37,5 pct. beskæftigel-
se i 2014. 

Ifølge DM’s formand, Camilla Gre-
gersen, viser tallene først og fremmest, 
at magistrene – som andre grupper – 
er stærkt interesseret i at finde arbejde. 
Det gør de i stigende grad i atypiske 
stillinger, mener hun.

“Det er selvfølgelig glædeligt, at 
færre akademikere ender helt uden 
indtægt efter en ledighedsperiode. Jeg 
tror, det skyldes, at akademikere bliver 
ansat i flere og flere utraditionelle stil-
linger og inden for områder, hvor der 
ikke tidligere har været akademike-
re. Man kan sige, at vores medlemmer 
indtager nye områder. Det er utrolig 
positivt, men det er desværre også en 
nødvendighed, som følge af at det of-

fentlige skal spare så meget de kom-
mende år”, siger hun.

275 er i farezonen
Blandt de 652 magistre, som i 2014 
faldt ud af dagpengesystemet, har 275 
fortsat ikke fundet job. De er enten på 
arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp el-
ler bliver forsørget af ægtefælle og fa-
milie. Det er en lille gruppe, i forhold 
til at Magistrenes A-kasse har 52.000 
medlemmer. Selvom det lyder af lidt, 
skal man være varsom med at sammen-
ligne tallene, siger Bent Greve, profes-
sor og arbejdsmarkedsforsker ved Ros-
kilde Universitet.

Det har altid været sådan, at den 
samlede ledighedsgrad blandt akade-
mikere har været ret lav, fordi en stor 
gruppe sidder i faste, stabile job. Så 
derfor er ledighedsprocenten lav, selv-
om den er høj blandt nyuddannede”, 
siger han.

Når kun 275 magistre faldt helt ud 
af dagpengesystemet i 2014, er det iføl-

PRESSEDE MAGISTRE 
FINDER JOB
Halvdelen af de 652 magistre, der faldt ud af dagpengesystemet i 2014, har fundet 
ordinært arbejde, viser nye tal. Det er en markant forbedring i forhold til 2013, 
hvor flest mistede retten til dagpenge. 

1.005 MAGISTRE OPBRUGTE DAGPENGENE I 2013. SÅDAN ER DET GÅET DEM EFTER 15 MÅNEDER.
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ge Bent Greve udtryk for, at Danmark 
trods den omdiskuterede reform fort-
sat har et stærkt dagpengesystem.

“Hvis vi sammenligner os med an-
dre lande i Europa, har vi et forholds-
vist generøst system og behandler vo-
res ledige bedre. Men det er blevet 
mindre omfangsrigt, end det har været 
tidligere, og der er flere, der ryger ud 
af systemet. Det gælder dagpengepe-
rioden, men dækningsgraden er også 
faldet markant, og den falder yderlige-
re de kommende 5 til 8 år”.

Trods de seneste forbedringer tror 
professor Bent Greve ikke, at dagpen-
gereformen har skabt større motivati-
on til at søge job.

“Det er misforstået at sige, at fordi 
man giver folk en karensdag, så prik-
ker man dem ud i et job. Det kloge i 

reformen er, at man gør den mere gen-
nemskuelig og gennemsigtig for den 
ledige. Men dybest set tror jeg, at man 
i høj grad er afhængig af, at ens kom-
petencer bliver efterspurgt”.

Selvforstærkende effekt
At andet end økonomiske incitamen-
ter spiller ind på lediges adfærd, vi-
ser også en personlighedsundersøgel-
se blandt 17.000 lønmodtagere – heraf 
3.000 ledige – som firmaet People Test 
Systems offentliggjorde tidligere i år. 
Ifølge undersøgelsen resulterer læn-
gere tids fravær fra arbejdsmarkedet i 
mistrivsel, hvilket påvirker den ledi-
ges psyke.

Ledsagende symptomer er lavere 
selvværd, mindre energi, optimisme og 
fleksibilitet. 

Også Bent Greve mener, at ledighed 
over tid kan påvirke den lediges enga-
gement i jobsøgningen.

“Der er formodentlig en del, der ef-
ter et stykke tid ikke orker flere neder-
lag ved at sende en ansøgning af sted. 
Dertil skal de kæmpe med, at man-
ge arbejdsgivere ikke vil ansætte dem, 
selvom de søger væsentlig under deres 
uddannelse, simpelthen af frygt for at 
de hurtigt forlader arbejdspladsen igen. 
Men man skal samtidig passe på med at 
betragte det som en homogen gruppe. 
Hos nogle er det måske bare et lille nyk, 
der skal til, for eksempel den rigtige 
rådgivning, for at de søger fornuftigt og 
bredt. Andre har måske været igennem 
en skilsmisse eller har sociale problemer 
og er i en situation, hvor de ikke er gea-
ret til at være på arbejdsmarkedet”.   

49,4 pct. 

eller 311 personer 

var i ordinært job.

23,4 pct. 

eller 153 personer fik 

arbejdsmarkedsydelse.

2,7 pct. 

eller 18 personer var 

på kontanthjælp.

15,9 pct. 

eller 104 personer 

havde hverken indkomst 

eller fik nogen offentlig 

ydelse

Resten – 67 personer – 

modtog sygedagpenge, 

SU, efterløn, pension 

eller var på barsel.

653 MAGISTRE OPBRUGTE DAGPENGENE I 2014. SÅDAN ER DET GÅET DEM EFTER 6 TIL 15 MÅNEDER.

Arbejdsmarkedsydelsen er for lav til, at Cecilia Banfi kan få økonomien til 
at hænge sammen i egen bolig. Hun er derfor flyttet hjem til forældrene 
på Frederiksberg med sin 3-årige søn Marcel. Med hendes søster – der og-
så bor i lejligheden – er de fire voksne og et barn fordelt på tre værelser.

*Fordelingen er opgjort 15 mdr. efter opbrugt dagpengeret. For 2014 gælder det, at status efter 15 mdr. ikke kendes for alle 

personer endnu. Tallene er opgjort via tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, december 2014.
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Halvandet år. Så længe tog det cand.
mag. Cecilia Banfi at gå fra at være un-
derviser i kultur og historie på faget 
italiensk ved Københavns Universitet 
til at være på vej på kontanthjælp.

Hundredevis af ansøgninger siden 
sidste efterår har ikke bragt hende tæt-
tere på et job.

“Jeg har prøvet alt. Akademiske stil-
linger, administrative stillinger, kon-
torjob, salgskonsulent, butiksassistent”.

Cecilia er ligeglad med, at hun er 
overkvalificeret, men det er arbejdsgi-
verne ikke.

“De siger typisk: Du må kunne fin-
de noget tættere på dine kompetencer 
og dit udgangspunkt. Og ellers lyder 
forklaringen, at jeg jo nok alligevel vil 
være på vej videre, hvis jeg får chan-
cen. Man kan jo godt forstå, at en ar-
bejdsgiver tænker sådan”.

Cecilia Banfi har to uger tilbage på 
den såkaldte arbejdsmarkedsydelse, 
som blev lavet for at afbøde effek-
terne af forkortelsen af dagpengepe-
rioden til to år. Nu venter kontant-
hjælpen.

Allerede nu rækker pengene ikke. 
Cecilia Banfi har været nødt til at flyt-
te hjem til forældrene på Frederiksberg 
med sin 3-årige søn Marcel. Med hen-
des søster, der også bor i lejligheden, 
er de fire voksne og et barn fordelt på 
tre værelser.

“Det er frygtelig opslidende at bo 
så mange mennesker sammen. Jeg 
kan ikke være alene med min søn, 
og situationen tager også hårdt på 
mine forældre. Vi ligger jo nærmest 
oven på hinanden. Samtidig bliver 
min dårlige samvittighed bare for-
stærket”.

Tvivlen kommer snigende
Der er også søvnløse nætter i lejlighe-
den, hvor Cecilia Banfi midt om natten 

CECILIA PÅ KAN TEN

33-årige Cecilia Banfi 
mistede dagpengene 
i 2014 og står nu til at 
ryge på kontanthjælp. 
Økonomien tvinger 
hende til at bo hos sine 
forældre med sin lille søn.
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økonomisk krise, at der kun er få job, 
og at der derfor må være andre, der er 
i min situation. Men ensomheden og 
fraværet af et arbejdsfællesskab får tan-
kerne til at rette sig mod én selv”.

Da Cecilia Banfi mistede dagpen-
gene, blev hun forment adgang til 
Akademikercenteret, der hører under 
Frederiksberg Kommunes jobcenter. I 
et debatindlæg i Information beskrev 
hun det første møde med den vejleder, 
der skulle fortælle hende om vilkårene 
for den midlertidige arbejdsmarkeds-
ydelse:

“Ja, Cecilia, der er egentlig ikke så 
meget at sige. Jeg vil opfordre dig kraf-
tigt til at handle, nu! Du vil i løbet af 
få uger blive indkaldt til et velkomst-
møde sammen med andre ledige. Fin-
der du ikke selv en virksomhedspraktik 
eller et løntilskudsjob, må vi nødven-
digvis placere dig i et nyttejob. Og det 
bliver ikke behageligt, det kan jeg godt 
love dig. Du må hellere begynde at for-
berede dig mentalt, for det er ikke for 
sarte sjæle”.

Trods en ihærdig indsats for at stable 
et løntilskudsjob eller en virksomheds-
praktik på benene lykkedes det ikke. 
Ifølge Cecilia selv har det måske spillet 
ind, at løntilskudsjobbet kun må vare 
13 uger, når man er på arbejdsmarkeds-
ydelse, og virksomhedspraktik fire uger.

“Faktisk blev jeg på et tidspunkt 
indkaldt til en samtale om et løntil-
skudsjob som receptionist i jobcen-
teret. Men det viste sig hurtigt, at de 
kun var interesseret i at have en i seks 
måneder, og så var jeg ikke længere 
kandidat”. 

Meningsløshed og håb
To uger før Cecilia i september skul-
le overgå til kontanthjælp og dermed 
også acceptere tilbud om et nyttejob, 
gik hun ned med stress. Bevidstheden 
om, at hun nu ville blive sat til at ren-
gøre kommunale toiletter, uden at det 
tjente noget uddannelses- eller beskæf-
tigelsesmæssigt formål, var med til at 
slå hende ud.

“Én ting er at være ledig i længere 
tid. Det er en enorm belastning. Men 
et nyttejob forstærker meningsløshe-
den. På jobcenteret pointerer de, at der 
ikke er noget perspektiv i jobbet: Der 

CECILIA PÅ KAN TEN

Cecilia Banfi, cand.mag., søger 
også job som salgskonsulent eller 
butiksassistent, men arbejdsgi-
verne frygter, at hun er overkvali-
ficeret og hurtigt vil søge videre.
Cecilia og hendes søn Marcel 
deler en 3-værelses lejlighed med 
hendes søster og forældre.

“Man sidder mere 
og mere og piller i 
 ansøgningerne og 
vender hvert et ord”.

har følelsen af at være i frit fald mod 
afgrunden.

“Jeg synes, jeg vender det mere og 
mere indad. Spørgsmålet om, hvorfor 
jeg ikke kan komme videre, sætter sig i 
hovedet. Man sidder mere og mere og 
piller i ansøgningerne og vender hvert 
et ord. Er det layoutet, det ene eller 
det andet, der er forkert? Et sted i min 
fornuft er der fortsat en stemme, der 
minder mig om, at der har været en 

Den midlertidige arbejdsmarkedsydel-

se blev indført, fordi langt flere end for-

ventet faldt ud af dagpengesystemet, 

da dagpengeperioden blev forkortet fra 

fire til to år. Selve ydelsen minder om 

kontanthjælp, men er uafhængig af en 

ægtefælles indkomst og familiens sam-

lede formue. Senest en måned efter, 

at man er startet på ydelsen, har man 

ret og pligt til en virksomhedsrettet 

indsats. Det kan være løntilskudsjob, 

virksomhedspraktik, jobrotation eller 

nyttejob. Muligheden for at få arbejds-

markedsydelse ophører 3. juli 2016. Ar-

bejdsmarkedsydelsen er for forsørgere 

på 80 procent af højeste dagpengebe-

løb – ca. 14.350 kr. pr. måned før skat.

ARBEJDSMARKEDSYDELSEN

bliver ikke ansat nogen i stillingen på 
sigt, og det bliver ikke tænkt ind i en 
erhvervsmæssig sammenhæng, der op-
kvalificerer og bringer mig videre. Så 
nu er jeg ved et punkt, hvor systemet 
sådan set bare bekræfter den nedbryd-
ningsproces, der er i gang. Endelig er 
man fuldt ud marginaliseret”. 

Da Cecilia Banfi blev cand.mag. i 
italiensk, drømte hun om at arbejde 
med formidling og gerne i en sam-
menhæng, der kunne bringe hendes 
interesse for Italien i spil.

“Jeg ville gerne undervise eller fx 
arbejde med oversættelse. Men jeg var 
jo godt klar over, at faget var smalt, 
så jeg søgte virkelig bredt. Og det gav 
jo sådan set også god mening, for de 
analytiske og metodiske redskaber, jeg 
havde med fra studiet, var jo ikke bun-
det til faget”.

Selvom Cecilia Banfi er sygemeldt, så 
kører forestillinger om fremtiden hele 
tiden rundt i hovedet på hende. Hun kal-
der det for en overlevelsesmekanisme.

“Der er noget inden i mig, som ger-
ne vil kæmpe, og der er jo også ting, 
der holder mig oppe. Dels min søn, 
dels også længslen efter at beskæfti-
ge mig med det, jeg brænder for. Men 
også at der har været mennesker, der 
har troet på mig, både gennem studie-
livet og efterfølgende. Så inden i mig er 
der en gnist, der ikke vil slukkes”.   
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Anne Katrine Lund 

Annegrete 
Skovbjerg 

Robb Montgomery 

Katrine Thielke 

Helle Petersen 

Lars Kabel 

Morten 
Busch 

Peter From 
Jacobsen

Kristian 
Strøbech 

Charlotte 
Rosell 

Mie Femø Nielsen 

Jakob Fälling 

Astrid Haug 

Rasmus Johnsen 

Jesper Højberg

Søren Flott 

Styrk dit arbejde og dit CV med et enkelt kursus eller en hel diplomuddannelse. Du får 
både teori og praktiske værktøjer - og sparring fra de bedste i branchen.

FÅ DIPLOM I 
KOMMUNIKATION ELLER

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

Diplomkurser i foråret 2016

KOMMUNIKATIONS- 
OG PR-STRATEGI

BRANDINGSTRATEGI 
OG KAMPAGNER

KONCEPTER OG WORK-
FLOW I SOCIALE MEDIER

PROFESSIONEL PROFIL 
I SOCIALE MEDIER

FORTÆL 
HISTORIEN

DIGITALE FORTÆLLINGER 
TIL MOBILE PLATFORME

Bliv bedre til at arbejde professionelt 
med strategisk kommunikation i din 
virksomhed. Kurset hjælper dig til at 
udvikle og formulere strategier, der 
får det daglige kommunikations- 
arbejde til at indfri de langsigtede  
strategiske mål.

Lær at arbejde med organisatio-
nens identitet og image i forhold til 
netværket af målgrupper og stake-
holdere. På kurset arbejder vi med 
strategi, branding, identitetsdesign 
og storytelling i forbindelse med net-
værks- og imagekampagner.

På dette kursus lærer du at organi-
sere, styre og lede en indsats i sociale 
medier, så du kan skabe stærke sam-
menhænge mellem sociale medier og 
jeres andre etablerede mediekanaler.  
Vi arbejder med hele flowet fra mål-
sætning og succeskriterier til idé og 
afvikling. 

Det er ikke nok at være dygtig og 
finde de rette kommunikationsløs-
ninger. Du skal også evne at få dem 
besluttet og gennemført. Bliv en mere 
slagkraftig kommunikationsrådgiver 
–uanset om du arbejder internt i en 
organisation eller som ekstern kon-
sulent.

Dette kursus er for dig, der vil have 
sat retning på den del af din person-
lige indsats i sociale medier, som er 
vendt mod det professionelle liv. 
Du får redskaber til at opbygge en 
personlig profil, som andre vil finde 
attraktiv og værdifuld. 

Hvordan skriver man vedkom-
mende historier, som fastholder 
læserne? Ved at bruge litteraturens 
og filmens virkemidler. Kom og lær 
hvordan på dette kursus i fortæl-
lende journalistik.

På dette kursus lærer du at plan-
lægge og producere originale digi-
tale fortællinger, der er tilpasset 
mobile enheder. Indholdet og den 
kreative journalistiske proces er i 
centrum – ikke teknikken. 

København, start 10/3København, start 4/4

København/Aarhus, start 3/3København, start 9/2

København, start 29/2København/Aarhus, start 10/5

Undervisere: Mie Femø Nielsen 
og Jesper Højberg

Undervisere: Mie Femø Nielsen 
og Jesper Højberg 

Undervisere: Kristian Strøbech 
og Rasmus Johnsen

Underviser: 
Anne Katrine Lund

Underviser: 
Kristian Strøbech

Undervisere: Søren Flott 
og Jakob Fälling

Undervisere: Annegrete Skovbjerg 
og Robb Montgomery

RÅDGIVERENS 
GENNEMSLAGSKRAFT

VIDENSKABS-
FORMIDLING

København, start 15/3

København, start 18/4

KOMMUNIKATIONS-
PLANLÆGNING

I SAMSPIL MED 
BRUGERNE

MEDIA FLOW 
– PÅ ALLE PLATFORME

Kom i dybden med det vigtigste 
værktøj i den strategiske værktøjs-
kasse: Kommunikationsplanen. Lær at 
planlægge strategisk kommunikation, 
som understøtter virksomhedens 
målsætninger og bliv trænet i at 
prioritere og måle din indsats.

Lær at begå dig i det nye økosystem, 
hvor nyheder og information skabes, 
udvikles og spredes i samspil med 
brugerne. Det betyder, at du får en 
ny relation med dine brugere. På kur-
set lærer du at inddrage dem, lytte 
til dem og lade dem hjælpe dig i dit 
udviklingsarbejde.

På dette kursus arbejder vi med at 
sætte historierne i centrum og at 
finde nye måder at samtænke analogt, 
digitalt og socialt indhold på. Du lærer 
at håndtere større indholdsstrømme, 
nye produkter og interaktion – i flere 
versioner til forskelige kanaler og 
platforme.

På dette kursus lærer du at gøre 
videnskabelige historier levende, for-
ståelige og relevante for en bredere 
målgruppe. Du får nogle enkle redska-
ber til, hvordan du vinder forskernes 
hjerter og engagement og lade det 
smitte af på historierne. 

Underviser: 
Helle Petersen

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

Underviser: 
Lars Kabel

Undervisere: Morten Busch 
og Charlotte Koldbye

København, start 14/3

København/Aarhus, start 29/2

København/Aarhus, start 1/3

SOCIALE MEDIER 
I STRATEGI OG 
KOMMUNIKATION

De færreste virksomheder ved, hvad 
de kan og vil med sociale medier - og 
om de måske kunne få endnu mere ud 
af dem. Med dette kursus kan du blive 
virksomhedens ekspert i sociale
medier og lære, hvordan du gør dem 
til en central del af jeres strategi.

København, start 21/1 eller 3/3

Undervisere: Katrine Thielke 
og Charlotte Rosell

dmjx.dk/brandingstrategi

dmjx.dk/raadgiver

dmjx.dk/videnskab

dmjx.dk/profprofil

dmjx.dk/digifortaellinger

dmjx.dk/workflow

dmjx.dk/fortaelhistorie

dmjx.dk/samspil

KOMMUNIKATION SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

dmjx.dk/mediaflow

dmjx.dk/pr dmjx.dk/komplanlaegning dmjx.dk/somestrategi
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ninger. Du skal også evne at få dem 
besluttet og gennemført. Bliv en mere 
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Du får redskaber til at opbygge en 
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attraktiv og værdifuld. 

Hvordan skriver man vedkom-
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lende journalistik.
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Undervisere: Søren Flott 
og Jakob Fälling

Undervisere: Annegrete Skovbjerg 
og Robb Montgomery

RÅDGIVERENS 
GENNEMSLAGSKRAFT

VIDENSKABS-
FORMIDLING

København, start 15/3

København, start 18/4

KOMMUNIKATIONS-
PLANLÆGNING

I SAMSPIL MED 
BRUGERNE

MEDIA FLOW 
– PÅ ALLE PLATFORME

Kom i dybden med det vigtigste 
værktøj i den strategiske værktøjs-
kasse: Kommunikationsplanen. Lær at 
planlægge strategisk kommunikation, 
som understøtter virksomhedens 
målsætninger og bliv trænet i at 
prioritere og måle din indsats.

Lær at begå dig i det nye økosystem, 
hvor nyheder og information skabes, 
udvikles og spredes i samspil med 
brugerne. Det betyder, at du får en 
ny relation med dine brugere. På kur-
set lærer du at inddrage dem, lytte 
til dem og lade dem hjælpe dig i dit 
udviklingsarbejde.

På dette kursus arbejder vi med at 
sætte historierne i centrum og at 
finde nye måder at samtænke analogt, 
digitalt og socialt indhold på. Du lærer 
at håndtere større indholdsstrømme, 
nye produkter og interaktion – i flere 
versioner til forskelige kanaler og 
platforme.

På dette kursus lærer du at gøre 
videnskabelige historier levende, for-
ståelige og relevante for en bredere 
målgruppe. Du får nogle enkle redska-
ber til, hvordan du vinder forskernes 
hjerter og engagement og lade det 
smitte af på historierne. 

Underviser: 
Helle Petersen

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

Underviser: 
Lars Kabel

Undervisere: Morten Busch 
og Charlotte Koldbye

København, start 14/3

København/Aarhus, start 29/2

København/Aarhus, start 1/3

SOCIALE MEDIER 
I STRATEGI OG 
KOMMUNIKATION

De færreste virksomheder ved, hvad 
de kan og vil med sociale medier - og 
om de måske kunne få endnu mere ud 
af dem. Med dette kursus kan du blive 
virksomhedens ekspert i sociale
medier og lære, hvordan du gør dem 
til en central del af jeres strategi.

København, start 21/1 eller 3/3

Undervisere: Katrine Thielke 
og Charlotte Rosell

dmjx.dk/brandingstrategi

dmjx.dk/raadgiver

dmjx.dk/videnskab

dmjx.dk/profprofil

dmjx.dk/digifortaellinger

dmjx.dk/workflow

dmjx.dk/fortaelhistorie

dmjx.dk/samspil

KOMMUNIKATION SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

dmjx.dk/mediaflow

dmjx.dk/pr dmjx.dk/komplanlaegning dmjx.dk/somestrategi
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DYRK DIN FAGLIGHED

I Fagligt forum på dm.dk får du faglig inspiration via artikler og fyraftensmøder. I de tilknyt-

tede grupper på LinkedIn har du mulighed for at dyrke din faglighed og netværke med an-

dre. Det er også her, du får besked om nye artikler, fyraftensmøder og andre arrangementer. 

Her får du et hint om de mange artikler og medlemsmøder, du kan finde i Fagligt forum.

Se flere faglige artikler på dm.dk/fagligtforum 

Fra begyndelsen af januar kan du se forårets faglige fyraftensmøder på dm.dk/kalender 

Marked og stat 
kan ikke undvære 
hinanden  
Bønderne er heltene i grundfortællingen om Danmarks tidlige 
udvikling mod det moderne samfund. Men staten og eliten skab-
te forudsætningerne for Danmarks udvikling allerede under ene-
vælden. Læs professor Per Bojes artikel i Fagligt forum.

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

“Staten har historisk set spillet en langt større  
rolle for danskernes velstand, end vi almindeligvis forestiller os”.

Per Boje, dr.phil., professor ved Syddansk Universitet

Fo
to

: C
o
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u

rb
o

x

FOREDRAG OG DEBAT 
MED  
CLEMENT KJERSGAARD
Hvilken retning har verdenshistorien nu? 
For 25 år siden troede vi, at verden ville bevæge sig i retning af mere fred og 
frihed. Tog vi fejl?

Tilsyneladende er der ingen ende på de kriser, politikerne skal konfron-
tere: I Mellemøsten, hvor en række lande kæmper mod kaos. I Europa, hvor 
Putins Rusland forstyrrer EU. I Asien, hvor nye magtbalancer skal skubbes 
på plads. Har vi nogen garanti for, at det går godt?

Sådan spørger Clement til dette arrangement, som er et 45-minutters fore-
drag efterfulgt af pause og 45 minutters spørgsmål og svar.

18. januar kl. 17-19 i DM i København

Læs mere og tilmeld dig på dm.dk/kalender

Kom til foredrag i DM, og drag ud i verden 
med Clement Kjersgaard.

Enevælden fremmede i høj grad 
markedsøkonomiens fremvækst, 
skriver Per Boje i sin artikel.
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FIRE FAGLIGE 
MEDLEMSMØDER I FORÅRET
Robotterne kommer 
Faktisk er de her allerede, og i Odense er de grundlaget for en erhvervssucces.
Mød cand.scient.soc. Mikkel Christoffersen, forretningschef i Udvikling Fyn med ansvar for Odense Robotics.

11. februar kl. 17-20 i København
24. februar kl. 17-20 i Aarhus 
3. marts kl. 17-20 i Odense – med rundvisning i Teknologisk Instituts robothal

Storbyer i USA: Hvorfor ser de ud som de gør? 
USA’s storbyer er ikke som Europas. Kom og hør, hvordan byer som Chicago og New York kom til at se ud, som de 
gør, og hvordan USA’s værdier kommer til udtryk i storbyens arkitektur og belysning.
Mød David E. Nye, professor på Syddansk Universitet. Han modtog en af DM’s forskningspriser i 2015.

23. februar kl. 17-20 i Aarhus
1. marts kl. 17-20 i Aalborg
8. marts kl. 17-20 i Odense
10. marts kl. 17-20 i København

Smerteforskning: Hvordan snyder vi nervesystemet?
Forskningen fokuserer i disse år på at finde og undersøge metoder, der kan nulstille de uheldige såkaldte neuro-
plastiske ændringer, som får kroniske smerter til at opleves endnu kraftigere. 
Hør Lars Arendt-Nielsen, centerchef og professor, dr.med., Aalborg Universitet. Han modtog en af DM’s forsk-
ningspriser i 2015. 

2. februar kl. 17-19 i København
3. februar kl. 17-19 i Aalborg
3. marts kl. 17-19 i Aarhus

Formidlingens kunst – med slideshow 
Underviser eller formidler du med slides, og er du interesseret i den nyeste viden om slideware og læring? Så kom 
og hør Mads Højlyng, cand.mag. i retorik og pædagogik og mangeårig underviser i præsentationsteknik.

24. maj kl. 17-20 i Aarhus
30. maj kl. 17-20 i København
2. juni kl. 17-20 i Aalborg Se alle faglige medlemsmøder og tilmeld dig på dm.dk/kalender
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Journalistisk formidling af fagstof
Bliv en bedre formidler af svært forståeligt stof.  
På kurset lærer du at give din faglige formidling et  
løft ved at arbejde bevidst med fx målgrupper,  
vinkling og kreativt sprog. Kurset varer to dage.
Start 7. marts 2016 i Aarhus
Start 4. april 2016 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.600 kroner
Andre 10.200 kroner

Webredaktør i verdensklasse
Lær at arbejde professionelt med informationsarki
tektur, søgemaskineoptimering, indholdsstrategi  
og brugervenlighed. Du bliver klædt på til at lede  
en professionel relancering, kvalitetssikring og  
forbedring af et stort websted. Tredageskursus.
Start 15. marts 2016 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 11.500 kroner
Andre 13.500 kroner

Facilitering: teori, refleksion, praksis
Lær, hvordan du som facilitator tilrettelægger proces
ser, så du navigerer i problemerne og mod målene. 
Seksdages masterfag i facilitering, 10 ectspoint.  
Faget er udviklet i samarbejde med SDU.
Start 18. marts 2016 i København
Pris for alle (ekskl. moms)
22.400 kroner

Den faciliterende projektleder
Projekter lever af god styring og gode processer med 
de mennesker, der indgår. Det kan du lære på fire 
kursusdage, hvor du både arbejder med at håndtere 
projektstyringsværktøjer og at facilitere arbejds
processer.
Start 21. marts 2016
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 15.100 kroner
Andre 17.100 kroner
Prisen er inklusive bogen ’Power i projekter og  
portefølje’.

Stresshåndtering – find din indre robusthed
Lær hvordan du kan navigere sikkert igennem en pres
set hverdag og derigennem finde en sund balance 
mellem at være effektiv og restituere. Todageskursus.
Start 29. marts 2016 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.600 kroner
Andre 10.200 kroner

Projektledelse og projektstyring
Få overblik over de grundlæggende projektledelses
værktøjer, så du kan spille en aktiv rolle i projektgrup
pen og styre mindre projekter. Kurset varer to dage.
Start 29. marts 2016 i Aarhus
Start 25. maj 2016 i København
Pris (ekskl. moms)
Medlemmer 8.200 kroner
Andre 9.800 kroner

Tag på kursus i foråret

Bliv endnu bedre

Find flere kurser på dm.dk/kurser eller ring på telefon 38 15 66 68

dm.dk/kurser
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dm.dk/kalender

Personlig karrieresamtale
Book en samtale, der sætter fo-
kus på din konkrete arbejdssitu-
ation, og få konkrete råd og in-
spiration. Du kan fx sætte fokus 
på kompetenceudvikling, tan-
ker om jobskifte eller forberedel-
se til MUS.

20. januar: Kolding
20. januar: Sønderborg
27. januar: Hillerød

LinkedIn som karriereredskab
Gør LinkedIn til et vigtigt kar-
riereredskab, der formidler dig 
selv og dine kompetencer.

20. januar kl. 17-20: Kolding
20. januar kl. 17-20: Sønderborg
27. januar kl. 17-20: Hillerød
8. februar kl. 17-20: København

Lyst til ledelse?
Denne workshop udfordrer dine 
tanker om lederrollen, og du får 
mulighed for at afklare, hvilken 
rolle ledelse skal spille i dit frem-
tidige arbejdsliv.

8. februar kl. 17-20: Aarhus
10. februar kl. 17-20: København

Se endnu flere gratis tilbud, der 
styrker din karriere, og tilmeld dig 
på dm.dk/kalender 

BRUG DM SOM DIN KARRIEREPARTNER 
GENNEM HELE ARBEJDSLIVET

• Vil du opdateres på dit fag og dine arbejdsvilkår 
med nyheder for magistrene? Så følg med inde på 
magisterbladet.dk, hvor vi dagligt bringer nyheder 
om og fra din hverdag.

• Vi sparker gang i debatten! Gå ind på 
magisterbladet.dk/blogogdebat og deltag. 
Lige nu spørger formanden for DM 
Studerende, Frederik Thordal: ”Hvad skal 
vi med fagforeningerne?”

• Vi er til stede, hvor du er. På 
magisterbladet.dk, Facebook og 
Twitter. Her deler vi det bedste 
indhold, som vi producerer på 
redaktionen, så du kan læse 
med over morgenkaffen, i 
frokostpausen, på vej hjem, 
eller når børnene er lagt i seng.
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Sidste frist for debatindlæg til  nr. 2 er mandag den 1. februar kl. 10. Debat indlæg sendes til magisterbladet@dm.dk. Indlæg 

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

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

DER ER TALE OM EN  GENRATIONSGAVE 
– IKKE ET TYVERI

“De unge bliver endnu mere vel-
havende, end vi på 60+ er i dag 
– og det skal være dem vel undt”.
Artiklerne om udviklingen i de unges og ældres økonomi-
ske vilkår i Magisterbladet nr. 10 fra 6. november 2015 om-
taler ulighed som et “generationstyveri”. 

Artiklerne udelader imidlertid den væsentlige kendsger-
ning, at hver generation har højere levefod end den forrige 
på grund af stigende produktivitet. Det viser en simpel sta-
tistik over udviklingen i BNP i faste priser pr. individ (hvad 
der ikke er plads til at gengive her).

Det var den ældre generation af hårdtarbejdende akademi-
kere, lærere, håndværkere og bønder, der ændrede det danske 
agrarsamfund til et moderne industriland og derved skabte 
det økonomiske grundlag for velfærdsstaten – den generati-
onsgave har bl.a. min generation høstet frugterne af. I min 
optik kunne den ældre generation med rimelighed selv have 
nydt en større del af den gave, de efterlod til min generation.

I dag tilhører jeg generationen på 60+. De tre punkter 
nedenfor er en kortfattet selvoplevet eksemplificering af det 
historiske faktum, at der fra generation til generation ople-
ves stigende levefod i alle faser af livet – som hovedregel og 
i gennemsnit. 

– SU fandtes under min uddannelse ikke i den i dag 
kendte udgave. En del af os har aldrig modtaget SU, men 
alene statskautionerede, men højt forrentede banklån, som 
vi i mange år kæmpede med at betale tilbage. Ofte kunne 
ydelserne, som var høje nok, end ikke dække de tilskrevne 
renter på grund af datidens høje rentesatser. Ændringen af 
reglerne for SU-tildelingen siden da indebærer en klar for-
bedring i sammenligning med min tid som studerende og 
dermed en relativ fordel for de unge – som jeg gerne er med 
til at betale over min skat. 

– Som unge kandidater måtte vi som overenskomstan-
satte bruge mange år på at arbejde os op i lønskalaen. I dag 
går det meget hurtigere, og de mange år med lav løn for 
yngre kandidater er afskaffet. Den udvikling er ligeledes en 
klar forbedring af de yngres vilkår opnået af de faglige or-
ganisationer ved forhandlingsbordet – men det er sket på 
bekostning af de ældre medlemmer, vil nogen måske hævde. 
Er det rimeligt? Ja, det mener jeg, det er – men det pas-
ser dårligt med billedet af bl.a. de ældre medlemmer af DM 
som udøvere af “generationstyveri”.

– Min kone og jeg måtte søge – og selv betale – orlov 
uden løn, hvis vi ville have mere end en minimal barselsor-
lov (der var stor mangel på institutionspladser). Det kostede 
anciennitet, og hver måned lider min kones løn og pension 
under dette og vil gøre det resten af livet. Her er der hel-
digvis også sket en forbedring, hvor de unge nyder godt af 
både længere barselsorlov med løn og omsorgsdage. Det be-
taler jeg ligeledes meget gerne til, både over skatten og på 
andre måder. 

Den historiske udvikling tyder på, at nutidens unge ge-
nerelt bliver endnu mere velhavende om 20, 30, 40 år, end 
vi på 60+ er i dag – og det skal være dem vel undt. Pointen 
med fortællingen ovenfor er ikke en beklagelse udtalt af Je-
ronimus, hvis nogen skulle få den ide.

Jørgen Ravn Elkjær, lektor ved Roskilde Universitet

NU OVERVEJER JEG MIT  
MEDLEMSKAB AF DM

“Hvor gik kvaliteten hen,  
da den ensidigt økonomiske  
diskurs fik magten?”
Indtil nytår var jeg formand for sektionen for freelancere 
og selvstændige – dvs. at jeg har været politiker i det store 
DM-system gennem de sidste 6 år.

Det har været både interessant, udfordrende, givende 
og umådeligt sjovt at arbejde med en politisk dagsorden, 
der som kernepunkt har haft at sætte selvstændiges ar-
bejdsvilkår og organisationstilknytning på dagsordenen i 
DM. Godt hjulpet på vej af Ingrid Stage både internt i DM 
og eksternt videre i “det store AC-system”.

Det er derfor også rystende at være vidne til de ændrin-
ger, der lige nu sker på de indre linjer i DM. Efter et ef-
terår, hvor nye vedtægter er hastet igennem, som var de 
et hovsa-lovforslag på Christiansborg, og efterfølgende at 
have oplevet en forfærdende modsætning mellem visioner 
og handling på DM’s indre linjer er der grund til refleksive 
overvejelser.

På repræsentantskabsmødet i november 2015 blev visio-
nerne præsenteret af Camilla Gregersen som: “Værdi for 
medlemmerne er bygget op om en række delområder, som 
skal udfoldes nærmere i sekretariatet i den kommende tid i 
samspil med de politisk engagerede. Den overordnede ind-
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sats vil kredse om områderne “synlighed”, “kvalitet”, “til-
gængelighed”, “relevans” og “produkter”. Inden for hvert 
af disse områder skal der udarbejdes forbedringstiltag, som 
forhåbentligt vil bidrage til, at målgruppen ser DM som en 
fagforening, de ikke kan være foruden”.

Nærmest synkront med at ordene bliver sagt, gennemfø-
res en massiv sparerunde på ikke mindre end 10 % af DM’s 
medarbejdere plus en journalist på Magisterbladet. 

Hvordan hænger det sammen? Hvordan skal man kun-
ne være synlig, vise kvalitet, være tilgængelig ... når man 
samtidig foretager en reduktion af den størrelsesorden af 
de medarbejdere, der skal gøre visionerne til virkelighed?

Absurditeten bliver så iøjnefaldende, at jeg kommer til at 
tænke, om DM er blevet virkeliggørelsen af den tyske for-
fatter Michael Endes “MOMO”, hvor grå, skaldede desig-
nermænd har opnået det totale herredømme over fornuftigt 
tænkende mennesker – når medarbejderes fratrædelse bliver 
omtalt som “omkostningsreduktion”, har systemdrengenes 
og regnearkenes ensidige forståelse af sociale sammenhæn-
ge fuldstændig overtaget foreningen DM.

Hvor blev værdsættelsen af gode medarbejdere af – hvor 
gik kvaliteten hen, da den ensidigt økonomiske diskurs fik 
magten?

En forening med det værdigrundlag, med et så eklatant 
demokratisk underskud, har jeg faktisk ikke den store lyst 
til at være en del af. Så mine medlemsovervejelser er sat i 
gang.

Karen Noeberg, forhenværende formand for sektionen 
Freelancere og selvstændige i DM

SVAR:  MEDLEMMERNE KAN REGNE 
MED GOD SERVICE

“Det lykkedes heldigvis at klare 
alt med frivillige fratrædelser”.

Kære Karen Noeberg
Tak for dit indlæg, som giver mig anledning til at uddy-
be, hvad DM har været igennem i 2015. Det er rigtigt, at 
DM har været tvunget til besparelser. Besparelser, som 
vi naturligvis helst havde været foruden. Sekretariatet i 
DM har fundet alle de besparelser på budgetterne, det 
kunne, uden at skære i personaleressourcer. Men der var 
desværre ingen vej uden om også at skære medarbejde-

re væk. Det lykkedes heldigvis at klare alt med frivillige 
 fratrædelser. 

Baggrunden for besparelserne er et løbende millionun-
derskud, som vi skubbede foran os og var nødt til at reagere 
på nu. Det har både Hovedbestyrelsen i DM og vores øver-
ste myndighed, Repræsentantskabet, bakket op om. 

En af grundene til den dårlige økonomi er, at mange af 
vores studentermedlemmer melder sig ud, når de er færdige 
med studierne. Det vil vi gerne gøre noget ved, og derfor 
arbejder DM i hele 2016 med en fastholdelsesindsats, som vi 
kalder “Værdi for medlemmerne” (det var den, jeg fortalte 
om på DM’s repræsentantskabsmøde). Indsatsen er netop 
målrettet dimittender, som vi gerne vil gøre mere for, så det 
bliver mere attraktivt for dem at være medlem af DM. 

Jeg vil gerne understrege, at medlemmerne fortsat kan 
regne med god service i DM. 

Camilla Gregersen, formand for DM

MASTERUDDANNELSEN I INFORMATIONSFOR-
VALTNING OG RECORDS MANAGEMENT (MIR)
 
MIR tager udgangspunkt i livscyklus for dokumentation, 
herunder arkivdannelse, risikovurdering, metadata, 
klassifikation, journalisering, informationssikker-
hed, ESDH/dokumenthåndtering, 
dokumentkontrol, lovgivning 
og videndeling i private og 
offentlige virksomheder.

Læs mere på
mir.aau.dk

I N F O M Ø D E
11. februar kl.15-17 
på IVA, Birketinget 6, 

København S, 
Lokale A1.08
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I juni 2015 blev vores bilforsikrings pris og dækning samlet set kåret som ”Bedst i test” af forbrugerbladet 
Tænk Penge. Nu gør vi den gode bilforsikring endnu bedre. Nemlig ved at sænke prisen, og det gælder både 
for nye og nuværende medlemmer. Dækningen er fuldstændig den samme som hidtil. Når det går godt i et 

medlemsejet forsikringsselskab, kommer det altid medlemmerne til gode.  

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring

Lyder det for godt tiL at være sandt?
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Alt kan  
lade sig gøre

Kom til Efteruddannelsesmesse d. 16. marts kl. 15-18 på SDU i Odense.
Læs mere på sdu.dk/efteruddannelse. Du kan kontakte os på 65 50 10 54 eller efteruddannelse@sdu.dk 

Tag efteruddannelse
på Syddansk
Universitet

4160_SDU_annonce_215x297_05.indd   1 06/01/16   11.40Magisterbladet 1 2016.indd   59 08/01/16   12.00



m
a

g
is

t
e

r
b

la
d

e
t

 · M
A

G
A

S
I

N
 F

O
R

 M
E

D
L

E
M

M
E

R
 A

F
 D

M
 · N

R
.

 1
 · 1

5
.

 J
A

N
U

A
R

 2
0

1
6

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

magisterbladet
M A G A S I N      F O R  M E D L E M M E R  A F  D M  ·  N R .  1  ·  1 5 .  J A N U A R  2 0 1 6

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

JEG FLYTTER MED!
“Min arbejdsgiver er meget fleksibel 
og siger ok til hjemmearbejdsdage”

Side 10-19

En ekstra 
stærk forsikring 
til dit hus

GF’s husforsikring kan modstå lidt af hvert, og supplerer du med tre gode tilvalg,  
så bliver den ekstra stærk: Med udvidet dækning får du fx dækket skader på huset  
efter skadedyr m.m. Vælger du udvidet vandskade, så får du fx dækket skader  
efter kraftig regn, fygesne på loftet og vand, der siver eller drypper. Og med til- 
valget kosmetiske forskelle får du dækket forskelle i fx klinkegulv efter en skade.

GF er ejet af kunderne og skal ikke tjene penge til aktionærer − vi kan i stedet  
give dig forsikring for alle pengene. Ring på 72 24 41 45 og få et tilbud på  
en stærk husforsikring. Eller kig ind på kontoret.

GF Magistrene ∙ Peter Bangs Vej 30 ∙ 2000 Frederiksberg ∙ Tlf. 72 24 41 45 ∙ www.gf-magistrene.dk
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BAGER 
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AKADE-
MIKER
– OG 
SCOREDE 
KASSEN

LØKKE 
brød valgløfte 
om bistand GUIDE:

Scor drømme-
jobbet med 

LinkedIn
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