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VIL DU LEDE DEN 
DIGITALE UDVIKLING? 

Master i it-ledelse klæder 
ledere på til fremtiden.



“Hvis jeg skal beskrive Grønlands
Selvstyre med 3 ord, vil det være
spændende, udfordrende og vigtigt.
Spændende, fordi vi har så mange
forskellige opgaver. Udfordrende, fordi 
opgaverne ofte er meget komplekse.
Vigtig, fordi det vi beslutter, har
betydning for borgeren.

Mit arbejde giver mening, når det giver 
mening for borgeren.”

Janus Chemnitz Kleist
Departementet for Uddannelse, Kultur,
Forskning og Kirke

Læs om jobmuligheder
i Grønlands Selvstyre på
www.naalakkersuisut.gl/job
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MP Pension ønsker at bidrage til den grønne 
omstilling og sælger aktier for 644 mio. kr. i 
ExxonMobil, BP, Chevron, PetroChina, Rosneft, 
Royal Dutch Shell, Sinopec, Total, Petrobras og Equinor.
 
Vi har analyseret os frem til, at det er den rigtige beslutning 
i forhold til både afkast og ansvarlighed.

Vi ekskluderer verdens 
ti største olieselskaber

MP Pension ønsker at tage et medansvar for den grønne 
omstilling og sikre medlemmernes langsigtede afkastStemmer du?

Bestyrelsesvalg 2019

Hvilke tre kandidater skal stemmes  
ind i  MP Pensions bestyrelse? 

Det er vores 135.000 medlemmer  
og medejere, der bestemmer.

Du kan afgive din stemme fra 21. november 2019  
til 12. december 2019 kl. 18.

Vil du vide mere?
www.mppension.dk/stem



FORMAND
Camilla Gregersen

NÆSTFORMAND,  
DM ViDeN
Thomas Vils Pedersen

DM OFFeNTLiG
Anders Christian 
 Rasmussen
Andreas Bech
Anne Bisgaard Pors
Dorthe Friis Pedersen
Gregers Lysholm 
 Pedersen
Mette Sejerup 
 Rasmussen

DM LeDeR
Nina Louise Hallgren

DM PRiVAT OG 
 SeLVSTÆNDiGe
Bjarke Friborg
Claudia Hage
Helle Idland
Julia Bjerre Hunt
Lotte Bjerrum Køie
Sine Jensen

DM ViDeN
Anders Henning 
 Simonsen
Erik S. Christensen
Janne Gleerup
Olav Wedege 
 Bertelsen
Tommy Dalegaard 
Madsen

DM STUDeReNDe
Anna Petrea Thomsen
My Martinussen
Ronja Rose Ravnskov

Regeringen forventes inden længe at fremlægge finansloven for 
2020. Det er en finanslov, som vi er mange, der har ventet på i 
spænding. Og en finanslov, som vi har arbejdet for forhåbentlig 
vil betyde et farvel til de besparelser, der har ramt vores uddan-
nelser og kulturområdet i de år, der er gået. Områderne er afgø-
rende for samfundets udvikling og befolkningens dannelse, så 
hvis det lykkes at få fjernet besparelserne, er det en stor sejr. Tak 
til alle jer, der har været med til at bakke op lokalt og på de socia-
le medier. 

Der blev i sidste uge indgået en ny forskningsaftale, og her lyk-
kedes det DM at få flere aftryk med i det endelige resultat. Vi sat-
te allerede for et år siden et mål op om, at grøn, tværfaglig forsk-
ning skulle prioriteres højt, fordi vi ikke kan nøle med at sikre 
biodiversitet, klima og et bæredygtigt samfund. Og den tilgang 
er slået igennem i aftalen indgået af alle partier, hvor der står, at 
den grønne omstilling fordrer “en bred forskningsindsats inden 
for alle videnskabelige hovedområder og på tværs af videnskabe-
lige områder”. Det er utrolig godt at se alle forskningsfelter aner-
kendt, når de store samfundsudfordringer skal løses. Og det er 
dejligt, at politikerne har lyttet til os i den sag.

Midlerne til forskning stiger i disse år af den simple grund, at 
BNP stiger. Politikerne i Danmark har forpligtet sig til at afsætte 
én procent af BNP til forskning, og dermed vil det gå op og ned.

Det glæder vi os over i opgangstider, da det sikrer flere midler 
til den frie forskning næste år, men DM’s holdning er, at Christi-

ansborg burde sætte procentsatsen højere op. Vores mål er, at 1,5 
procent af BNP skal gå til offentligt finansieret forskning.

Der er i allerhøjeste grad brug for ny viden. Ikke kun til at løse 
de miljø- og klimaproblemer, som hele verden står med, men 
også alle de andre udfordringer, der presser sig på. Et godt ek-
sempel er digitalisering, hvor der er brug for mere forskning på 
tværs af de videnskabelige discipliner i emner som kunstig intel-
ligens, it-sikkerhed og digital omstilling – vel at mærke med da-
taetik indlagt som vedvarende optik.

Det skal være os, der styrer den teknologiske udvikling, og 
ikke os, der bliver styret af teknologien. Det kræver, at vi tager 
kvalificerede valg om, hvad det er for et samfund, vi vil have – og 
skabe – under de nye digitale muligheder. Der skal være mening 
og saglighed i, hvilke data man anvender og gemmer, og hvilke 
formål det tjener. 

Selvom nogle udfordringer er på alles læber, må vi ikke glem-
me den frie forskning. Vi skal huske på, at vi ikke kender de ud-
fordringer, verden vil blive mødt med om tyve år – og her skal 
forskerne have frit rum til at undersøge og afsøge alt fra rum-
forskning til pædagogik og historie. Det kræver en fortsat aner-
kendelse af alle fagområder og en respekt for alle fag og uddan-
nelser, som skal bringes i spil sammen. 

Vi skal have flere  
tværfaglige løsninger 
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mening for borgeren.”

Janus Chemnitz Kleist
Departementet for Uddannelse, Kultur,
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Den danske elite tager fejl
Eliten i Norge og Danmark har to for-
skellige tilgange til humaniora. I Norge 
taler eliten humaniora op. En stor rap-
port bestilt af regeringen peger på, at 
humanistiske discipliner som sprog, hi-
storie og kultur er vigtige, hvis vi skal 
løse klimakrisen, skabe vellykket inte-
gration og udvikle teknologi, der kom-
mer alle til gode. Humaniora er helt 
enkelt vigtigt for at løse vores største 
samfundsproblemer. Den norske rege-
ring har taget konsekvensen og har øget 
bevillingerne til humaniora.

I Danmark derimod har eliten i årevis 
kappedes om at tale humaniora ned som 
brødløst. Resultatet er, at 30 procent 
færre unge i dag søger ind på humanio-
ra end i 2013, og bevillingerne falder.

Eliten kan ikke have ret i begge lan-
de. Eliten i Norge har ret. Eliten i Dan-
mark tager fejl.

De to danske sociologer Christoph 
Houman Ellersgaard og Anton Grau Lar-
sen kortlagde for et par år siden den 

danske elite. De mødes i bestyrelser, 
virksomheder og fonde, har samme so-
ciale baggrund, mødes til de samme re-
ceptioner, bor nord for København, går 
til bal hos dronningen og sidder i VL-
grupper sammen. Man omgås flittigt og 
opnår konsensus om visse holdninger.

Fx at humaniora er brødløst og skal 
nedprioriteres. Selvfølgelig er alle ud-
dannelser ikke lige relevante, og det 
skal være legitimt at diskutere dimensi-
onering, men der er specielt et tal, som 
eliten altid springer over, når humani-
ora tales ned. Det er stigningen i pri-
vatansatte humanister. Ideen om, at 
humaniora er brødløst, bliver faktisk 
modbevist hver dag. De private virk-
somheder skovler humanister ind, hur-
tigere end nogen kan nå at sige brødløs.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede hu-
manister er steget med 39 procent fra 
2010 til 2017. Det viser en ny analyse ba-
seret på tal fra Danmarks Statistik. På 
bare syv år er antallet af humanister i 
private virksomheder vokset med 5.284 
til 18.685. Private virksomheder an-
sætter ikke dyre akademikere for sjov. 

Når 800 flere humanister arbejder i it-
branchen end for syv år siden, så skyl-
des det, at de er gode til at tænke i etik, 
moral og brugervenlighed. Når 840 fle-
re humanister arbejder inden for kon-
sulentbranchen end for syv år siden, så 
skyldes det, at virksomhederne efter-
spørger viden om kultur og menneskeli-
ge relationer.

Men andelen af nyuddannede ar-
bejdsløse humanister er jo højere end 
for andre fag! Ja, det skyldes, at der 
ikke findes en motorvej ind på arbejds-
markedet for humanister. Hvis man læ-
ser jura, medicin eller ingeniør, så ved 
man, hvad man skal lave, når man er 
færdig. Men det gør humanister sjæl-
dent. Det tager lidt tid at finde den ret-
te hylde. Et par år efter endte studier er 
overledigheden stort set væk.

I dette nummer af Magisterbladet 
kan du møde:

Maria Arildsen læste cultural en-
counters & international studies på 
RUC. Hun er i dag projektleder i SAP, en 
af verdens førende leverandører af virk-
somhedssoftware. Lykke Leonardsen 
læste nærorientalsk arkæologi og blev 
programleder for Københavns Kommu-
nes prisbelønnede klimatilpasningsar-
bejde. Mette Fenger er uddannet cand.
mag. i arabisk sprog og kultur og arbej-
der i dag som daglig leder i Dansk Flygt-
ningehjælps kursusafdeling. 

Vi hjælper hverken kandidaterne, er-
hvervslivet eller samfundet ved at sæt-
te dimittendsatsen ned og tvinge kandi-
daterne hurtigt i gang med HK-arbejde. 
De er langt mere værd for samfundet, 
når de har fundet det rette job, selv om 
det tager lidt mere tid. Forskningschef 
Mette Fjord Sørensen fra Dansk Industri 
udstillede for nylig en sprække i elitens 
enighed, da hun advarede mod at sløjfe 
hum.-samf.-løftet. Hun skrev, at vi skal 
uddanne “dygtige sprogfolk, der kan 
understøtte vores eksport” og at “vi har 
brug for både mennesker, der kan kode, 
og mennesker, der kan afkode”.

Godt sagt. Vi har brug for en elite, 
der ikke opfører sig som lemminger.

Redaktør
Jakob Elkjær
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Løstansatte er ikke alene me-
get mere utrygge end fastansat-
te. De er faktisk også mere utryg-
ge end arbejdsløse.

Det viser en undersøgelse fra 
Dansk Magisterforening, hvor 
6.127 medlemmer har svaret på 
spørgsmål om deres tryghed i 
hverdagen. 

Ikke overraskende er det de 
fastansatte, der oftest har en 
“grundlæggende tryghed” i de-
res hverdag. I den modsatte ende 
af skalaen er gruppen af syge-
meldte de mindst trygge. Men 
på næstnederste trin finder man 
dem i tidsbegrænset ansættel-
se. De ligger således under både 
selvstændige og ledige i forhold 
til tryghed. 

I undersøgelsen angiver 79 pro-
cent af de fastansatte, at de er tryg-
ge i hverdagen. Andelen af trygge 
blandt selvstændige/freelancere 
er 57 procent, 49 procent blandt 
ledige og 46 procent blandt tids-
begrænset ansatte. For sygemeld-
te er tallet 36 procent. 

Lektor ved RUC Janne Gleerup, 
der forsker i arbejdsliv og preka-
risering, forklarer den manglen-
de tryghed med, at man som tids-
begrænset ansat ikke har følelsen 
af at høre til.

“Hvis man ligger og kæmper i 
de her tidsbegrænsede ansættel-
ser, så ligger man tit i et grænse-
felt mellem at være indenfor og 
udenfor. Det er en opslidende til-
stand at være i, for det provoke-
rer dig hele tiden på din identi-

tet, i forhold til hvor du arbejder, 
og hvor længe du kan blive”, si-
ger hun. 

økonomi er blind makker
Ifølge undersøgelsen er den mang-
lende tryghed blandt tidsbegræn-
set ansatte særligt udtalt blandt 
folk i 30’erne og 40’erne. Det kæ-
der Janne Gleerup sammen med, 
at man i den alder har børn og 
familie, man skal tage sig af. Og 

i modsætning til ledige indretter 
man sig på en forhåbning om en 
stabil lønindkomst.

“En forskel kan være, at man 
som ledig indretter sig efter, hvad 
ens indkomst er, og tilrettelæg-
ger sit forbrug ud fra en mini-
mumsindtægt. Men som tidsbe-
grænset ansat har du stadig en 
forhåbning om at kunne oppe-
bære en højere indtægt. Derfor 
er du hele tiden presset af, om 
du har råd til din bolig og til at få 
børn. Du er afhængig af en blind 
makker – økonomien – og det er 
voldsomt opslidende”, siger Jan-
ne Gleerup.

DM vil stramme loven
Dansk Magisterforening mener, 
at det er for nemt at forlænge de 
tidsbegrænsede ansættelser. Og 
foreningen kræver nu, at der bli-
ver rettet op på lovgivningen.

“Loven om tidsbegrænset an-
sættelse har ikke været revide-
ret i 11 år. Derfor er det på tide at 
kigge på nogle justeringer, så der 
netop skal være gode, saglige be-
grundelser for, at man ansætter 
tidsbegrænset,  særligt når man 
gør det flere gange i træk”, siger 
DM-formand Camilla Gregersen.

I en ny politik, som er på trap-
perne fra DM, lægger man op til, 
at loven skal strammes, blandt an-
det med et krav om, at årsagen 
til tidsbegrænset ansættelse skal 
fremgå af ansættelseskontrakten.

“Det skal skabe refleksion og 
transparens om, hvad årsagen 

egentlig er, og det betyder også, 
at man senere vil kunne se på, 
om de forhold måske har ændret 
sig, og om det stadig er nødven-
digt, at det er en midlertidig stil-
ling”, siger hun.

et spørgsmål om planlægning
Arbejdsgivere henviser ofte til, at 
de er nødt til at ansætte i midlerti-
dige stillinger, fordi bevillingerne 
kun er midlertidige. Det kan loven 
vel ikke ændre på?

“Det er helt korrekt, at der er 
puljer og lignende, men det skal 
ikke være en sovepude på ar-
bejdspladserne. Vi ser flere ste-
der, blandt andet på universitetet 
i Oslo og på nogle danske muse-
er, at ledelserne planlægger sig ud 
af de udfordringer og nedbringer 
antallet af midlertidigt ansatte”, 
siger Camilla Gregersen.

DM ønsker også, at loven skal 
være tydeligere om, hvilke årsa-
ger der kan bruges som begrun-
delse for, at ansættelsen skal være 
midlertidig. Camilla Gregersen me-
ner ikke, at generelt usikker øko-
nomi skal være en gyldig grund. 

“Så kunne man jo argumen-
tere for, at alle universitetsan-
sættelser skal være midlertidi-
ge”, siger hun.

Ifølge Camilla Gregersen vil DM 
ud over en lovjustering arbejde 
for at ændre kulturen blandt ar-
bejdsgiverne gennem en dialog, 
der blandt andet fokuserer på at 
undgå det videnstab, der sker, når 
man udskifter medarbejdere.   ■

Løstansatte føler sig 
mindre trygge end ledige
Folk i tidsbegrænsede ansættelser oplever markant mere utryghed end andre grupper 
på arbejdsmarkedet og er sågar mere utrygge end ledige. Det viser undersøgelse fra 
DM. “Det er voldsomt opslidende”, siger forsker om at være tidsbegrænset ansat.

ÅrSTræf oM 
MiDLerTiDige 
aNSæTTeLSer 
DM inviterer til årstræf for 
undervisere og forskere ved 
danske universiteter. I år 
stiller DM skarpt på, at store 
grupper af forskere og un-
dervisere ikke kan opnå fa-
ste ansættelser. DM har der-
for gennem mange år arbej-
det på forbedring af arbejds- 
og ansættelsesforhold, og 
med træffet ønsker DM at 
skærpe indsigten og udvikle 
politiske forslag, som kan 
gøre en forskel.

Årsseminaret finder sted i 
DM’s lokaler, Peter Bangs 
Vej 30 på Frederiksberg, den 
10. december kl. 13-16.30.

Se hele programmet og meld 
dig til på dm.dk/kalender.
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Københavns Universitet har 
ikke længere 1. maj som en 
fast betalt fridag. Det be-
tyder, at ansatte på uni-
versitetet skal bede om 
fri, hvis de ønsker at holde 
fri d. 1. maj. Københavns 
Universitets ledelse begrun-
der det med, at man kan 
spare penge, og at universi-
tetet ønsker at fremstå poli-
tisk neutralt.

Formand for DM Viden 
Olav W. Bertelsen er kritisk 
over for beslutningen: 

“Når Københavns 
Universitet opsiger 1. maj 
som betalt fridag, så står 
det tilbage som et ideologisk 
felttog, hvor man ikke aner-
kender fagbevægelsen”, si-
ger han.

Tidligere blev Magisterbladet pakket ind i plastik, hvis dele af oplaget skulle sendes 
ud sammen med fx sektorblade. Det bliver fra dette nummer ændret, så det kun er de 
relevante blade, der bliver folieret i plastik. Resten bliver adresseret direkte på bladet.

Der arbejdes også på en løsning, hvor Magisterbladet kan bruge genbrugspapir som 
indpakning i stedet for plastikfolie, når det sendes ud med sektorblade eller andet.

Derudover er der nu mulighed for at få bladet tilsendt elektronisk via dette link:  
http://eepurl.com/c7TnXb. Ønsker du derfor at afmelde det trykte blad, kan du skrive 
til srj@dm.dk.

Tutorholdet for introhold 
HAB-E 44.3 på den humani-
stiske bachelor på Roskilde 
Universitet har vundet 
Tutorprisen 2019. Det be-
tyder, at de nu er kåret som 
Danmarks bedste tutorhold 
af Dansk Magisterforening 
og DM Studerende. 

Nomineringen kommer 
blandt andet på baggrund 
af Facebook-kommentarer, 
hvor de nye studerende 
blandt andet beskriver tu-
torholdet som fuldstændig 
fantastiske: 

“De har givet mig lysten 
til at lægge energi og kræf-
ter i mit studie, fordi jeg kan 
se, hvor engagerede de er, 
og hvor meget man kan få 
ud af det sociale på en ud-
dannelse”, skriver Emma 
Lynggaard Thorning på 
Facebook.

Miljøvenlige initiativer på Magisterbladet

100 
milliarder pund. Så meget bidra-
ger Londons kulturelle erhverv til 
Storbritanniens økonomi. Det vi-
ser en ny analyse af, hvor me-
get de kreative erhverv og indu-
strier bidrager til den britiske øko-
nomi. I Danmark taler vi kun om 
besparelser, og det er problema-
tisk, konstaterer Christian Have, 
der er kreativ direktør i Have 
Kommunikation, som har speciali-
seret sig i PR inden for kunst, kul-
tur og kreative erhverv. Han efter-
lyser politisk vilje til at se de finan-
sielle muligheder i kunst og kultur:

“Diskussionen handler udeluk-
kende om, hvorvidt vi fortsat skal 
spare eller ej. Vi er ikke engang 
nået til en nulstilling og til en dis-
kussion af, hvor vigtigt det er at 
investere i kulturlivet, og det er 
helt absurd”.

Tallene stammer fra 
Rekrutteringsanalysen 2019 
og Kandidatanalysen 2019, 
som er udarbejdet af re-
krutteringsvirksomheden 
Ballisager. Ballisager har 
spurgt 944 virksomheder 
og 1.554 lønmodtagere om, 
hvorvidt de ønsker at have 
en neutral ansættelsespro-
ces. En neutral ansættel-
sesproces er karakteriseret 
ved, at det ikke er muligt at 
identificere personens køn, 
alder og udseende.
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“Man kan ikke stå i en discountbutik og 
råbe “verdensklasse!” Der skal inve-
steres for at forblive verdens bedste. 
Det er på tide, at regeringen besinder 
sig og virkelig foretager det sporskifte 
i dansk forskning, den levede så flot på 
at proklamere helt frem til valget”.
Det Unge akademi, Videnskabernes Selskab, om, hvordan den mulige manglende 
 videreførelse af taxameterløftet kommer til at få konsekvenser for unge forskere. Indlæg-
get er bragt på altinget.dk 

DanMarks beDste 
tUtorer er fra rUC

Firedages-
ugen føles 

som en 
lille ferie

SIDE 26

HBO 
bad tre 

lingvister om 

at udvikle et 
nyt sprog

SIDE 30

HUMANISTER STORMER 

IND I ERHVERVSLIVET
Maria Arildsen læste kulturmødestudier 

og blev projektleder i softwaregigant 
SIDE 15
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itu.dk/master

VIL DU LEDE DEN 

DIGITALE UDVIKLING? 

Master i it-ledelse klæder 

ledere på til fremtiden.

arBejDSgivere

LøNMoDTagere

Mandlige arbejdsgivere

Mandlige lønmodtagere

Kvindelige arbejdsgivere

Kvindelige lønmodtagere

Total af arbejdsgivere

Total af lønmodtagere

45 %

55 %

54 %

64 %

49 %

59 %
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Danske seminarer®Sprog
Danske Sprogseminarer A/S, Turbinevej 26, 3150 Hellebæk, 5194 9444, info@sprogseminar.dk, sprogseminar.dk, facebook.com/sprognetvaerket

40
61

Kurser
Dansk korrekturlæsning
18.-19. marts i København eller  
4.-5. maj i Århus
Normalpris: 8.495 kr. 
Black Friday-pris: 4.995 kr.

Tegn og tegnsætning 
23. april i København
Normalpris: 4.495 kr.
Black Friday-pris: 2.250 kr.

Kommakursus 
30. april i København eller 
1. maj i Århus
Normalpris: 4.495 kr. 
Black Friday-pris: 2.250 kr.

Engelsk korrekturlæsning
15.-16. april i København  
Normalpris: 8.495 kr.
Black Friday-pris: 4.995 kr.

Notat- og referatteknik 
30. april og 1. maj i København
Normalpris: 8.495 kr. 
Black Friday-pris: 4.995 kr.

Nu kan du gøre en rigtig god  
forretning, men naturligvis kun  

fredag
den 29. november 2019.

Læs mere, og tilmeld  
dig den 29. november på 
sprogseminar.dk

Sådan gør du:
• Find kurset eller uddannelsen på  

sprogseminar.dk.

• Sæt hak ved den relevante dato.

• Klik på TILMELD.

• Udfyld formularen.

• Afslut med TILMELD NU.

 
Du kan også skrive til: 
tilmeld@sprogseminar.dk

Skriv godt og effektivt med  
nye skriveteknikker 
4. og 19. maj i København
Normalpris: 8.495 kr.
Black Friday-pris: 4.995 kr.

Skriftlig engelsk 
5.-6. maj i Århus
Normalpris: 8.495 kr. 
Black Friday-pris: 4.995 kr.

Uddannelser
Dansk korrekturlæser- 
uddannelse – videregående
Startdato: 26. marts i København
Normalpris: 18.500 kr. 
Black Friday-pris: 11.000 kr.

Dansk korrekturlæser- 
uddannelse – grundlæggende
Startdato: 31. marts i Århus  
eller 1. april i København
Normalpris: 18.500 kr. 
Black Friday-pris: 11.000 kr.

Rabatterne kan ikke kombineres  
med andre rabatter. 

Alle priser er ekskl. moms.

Fredag den 29. november 2019

Spar op til 50 % på udvalgte kurser. 
Betal nu eller til næste år.

4061 Annonce BLACK FRIDAY Okt2019 215x297+5_FINAL.indd   1 14/10/2019   19.34
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fonDe eLLer 
kapitaLfLUgt
Skal vi være taknemmelige, når 
private fonde gavmildt drys-
ser penge ud over forsknin-
gen? Det funderede profes-
sor i ansvarlig teknologi Maja 
Horst over efter at have væ-
ret til konference om forsk-
ningsfinansiering: “Jeg tæn-
ker, at en del af dem også kom-
mer fra den offentlige kasse i 
form af skattefridragelser – så 
det er vel også til dels “vores 
penge” – eller hvad – tager jeg 
fejl?” spurgte hun på Twitter. 
Det mener allan skårup fra 
Lægemiddelindustriforeningen, 
at hun gør: “Hvis vi ikke havde 
fondene, ville dividenderne 
være havnet ved udenlandske 
aktionærer og dermed aldrig 
blevet et beskatningsobjekt i 
DK”, svarede han i tråden. Og 
så er der frit valg, om man vil le 
eller græde.

Månedens gang på #SoMe
Magisterbladet har været på internettet og bringer her 
højdepunkter fra oktobers små og store retoriske kampe på 
de sociale medier.

HvaD tjener Mona?
De fleste danskere holder lønsedlerne tæt til kroppen, hvad blandt an-
det nærværende publikation tidligere har skrevet om. Men det behøver 
ikke at være så svært, tænkte Mona juul, der sidder i Folketinget for Det 
Konservative Folkeparti. Hun smækkede sin lønseddel på Facebook i an-
ledning af de politiske drøftelser af en lønrevision. Små 65.000 kroner ly-
der bruttolønnen inklusive diverse tillæg. Og skal man dømme efter de 
mange kommentarer, Mona Juuls opslag fik, er det for lidt.

stevnsfortet  
Lagt neD af porno!
Nogle Facebook-opslag har bare X-faktor. Et af dem blev serveret i okto-
ber af Koldkrigsmuseum Stevnsfort, der gerne vil genskabe en autentisk 
vagtstuestemning anno 70’erne i sin udstilling og derfor efterlyste gamle 
numre af mandskabets yndlingslæsning: mandebladet Ugens Rapport. 
Kommentarfeltet på Facebook blev lynhurtigt oversvømmet af brugere, 
der taggede hinanden med gensidige opfordringer om at donere deres pri-
vate samlinger af gamle pornoblade. Resultatet udeblev ikke. “Stop med 
at sende flere pornoblade!!!” lød det efter en uges tid, hvor museet havde 
været “lagt ned af porno”.

 Pernille 
fatter 
nada
Vi bliver alle ældre, selv 
den engang så unge pernille 
rosenkrantz-theil, der nu har 
meldt sig på “verden er af 
lave”-holdet. “Skoler og ud-
dannelsessteder skal hedde 
det, de er, og ikke alt mu-
ligt mærkeligt og uforståe-
ligt”, tweetede undervis-
ningsministeren med hen-
visning til, at hendes mi-
nisterium fremover ikke 
vil tillade skolenavne som 
Tradium, Learnmark og 
College 360. Ikke alle på trå-
den kunne forstå, at mini-
steren skal bestemme den 
slags – endsige bruge tid på 
det. Gymnasielektor simon 
vikkelsø Holmstrøm kunne 
dog godt bakke op: “Men 
så bør politikere også holde 
op med den newspeak, I 
 leverer, og kalde besparelser 
for besparelser i stedet for 
omprioriteringsbidrag”.

10  Magisterbladet 10 · November 2019

offentLigt UDbUD tiL 
offentLigt skUe
Et af oktobers helt store diskussionsemner var valget af Radio 
LOUD som ny DAB-radiostation i stedet for 24syv. Især var mange 
journalister på barrikaderne for den nu lukkede radiostation. En af 
de mere perspektivrige kommentarer kunne man læse på LinkedIn 
fra bo overgaard, der er direktør for en mindre it-virksomhed: “Jeg 
er virkelig glad for, at Radio24syv tabte. Ikke fordi den er dårlig 
– slet ikke ... men fordi evalueringen viser, hvor stor vægt økono-
mien i virkeligheden vægter i offentlige udbud. Når skalaen udnyt-
tes fra min. til maks. på pris og ikke på kvalitet, betyder det i reali-
teten, at prisen betyder alt. I min optik er det grotesk, men vi ople-
ver det gang på gang”.

FUCK, det er LOUD
Hvordan vil det lyde, når Radio LOUD til foråret skal sende kultur- og 
ungeradio i en og samme pærevælling? Det kom de altid lystige og ofte 
lumre skribenter i Ekstra Bladets “Slyngelstue” med et bud på.

Af Lasse Højsgaard · magisterbladet@dm.dk · Foto: Screendump fra Facebook



Af Lasse Højsgaard · magisterbladet@dm.dk · Foto: Screendump fra Facebook

Ubegrænset adgang 
Alle klimaartikler på information.dk

Analyser, baggrund og perspektiv 
Klimaet på tværs af alle Informations redaktioner

Ugentligt klimanyhedsbrev 
Overblik over de vigtigste begivenheder og største  
frem- og tilbageskridt i klimakampen

Prøv Information Klima 
gratis i en måned

klima

Prøv en måned gratis: information.dk/klima
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Bag facaDeN  Af Simon Jeppesen · magisterbladet@dm.dk · Foto: Simon Jeppesen



“Det gør mig stolt, at vi kan bidrage både til 
udvikling af teknologi i private virksomhe-
der, til forskningen og til uddannelsen af vo-
res unge.

Vi kunne også hjælpe i den tragiske sag om 
Kim Wall. Kort tid efter at vi blev inddraget, 
lå ligdelene på vores dæk. Jeg vidste, hvem jeg 
skulle ringe til for at få adgang til de nødven-
dige data til de endelige beregninger baseret 
på strømmålinger, vandstandsforskelle m.m. 

Jeg blev ansat på Aarhus Universitet i 2007 
for blandt andet at koordinere bygningen af 
Aurora. Skibet er ekstremt fleksibelt og kan 
bygges om efter den enkelte forskers behov. 

Jeg har sejlet hele mit liv og har været 
forskningsaktiv det meste af mit voksne liv, 
så jeg forstår, hvad forskerne skal, og jeg kan 
bidrage med mine egne erfaringer. Skibet er 
som regel den dyreste post i en ansøgning, så 
jeg kan sparre med ansøgerne om, hvordan 
man forsker effektivt i praksis – og om projek-
ter og data, der kan skabe synergi. 

“Formidling” og “skoleelever” er to gode 
ord i en ansøgning. Der er nemlig stor fokus 
på børn og unge – og på deres fremtidige er-
hvervsvalg.

Som en del af mit arbejde passer jeg også 
min egen forskning i oceanografi. Jeg publice-
rer jævnligt sammen med gode kolleger”.

Torben vang er  kaptajn  
på forskningsskibet  

aurora. han er også geolog 
med  speciale i maringeologi 

og oceanografi. han har 
brugt en stor del af sit liv  

til søs og forsker i,  
hvordan teori og  
praksis på havet  

kan omsættes  
til ny viden.
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Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   

	 Du	er	medlem	af	DM	og	har	afsluttet	din	 
uddannelse.	
	 Du	samler	hele	din	privatøkonomi	hos	 
Lån	&	Spar	(LSBprivat®Løn	er	en	del	af	en	
samlet	pakke	af	produkter	og	services,	som	
din	økonomi	kredit	vurderes	ud	fra).	
	 Se	alle	vilkår	på	lsb.dk/medlemsvilkaar.	 
Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	 
9.	maj	2019.
	 De	3	%	i	rente	er	på	de	første	50.000	kr.	 
på	løn	kontoen.	Der	er	0	%	på	resten.
	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	 
Men	evt.	ændringer	og	nye	realkreditlån,	 
skal	gå	gennem	Lån	&	Spar	og	Totalkredit.	

Du er en  
del af nogle 
stærke  
fællesskaber

Siden	1880	har	Lån	&	Spar	været	en	 
bank	for	helt	almindelige	mennesker.	 
En	bank	som	hylder	fællesskabet.	Vi	er	 
nemlig	ejet	af	mere	end	50	organisationer	
bl.a.	DM.	

Få høj rente på din lønkonto 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	 
Som	bl.a.	3	%	i	rente	på	de	første	50.000	kr.	 
på	din	lønkonto.	Det	kan	ingen	andre	banker	
matche.	Se mere på lsb.dk/dm

3 %  
PÅ LØNKONTOEN

– bare fordi du er medlem af DM

Ring: 3378 1952
– eller gå på  
lsb.dk/dm og  
book møde

DM_191101_3%-Fordele-B_176x251.indd   1 30.10.2019   13.13



på troDs af den såkaldte huma-
niorabashing og det faldende op-
tag på de humanistiske uddannel-
ser går det godt for humanister i 
det private erhvervsliv. 

En ny analyse fra Dansk Ma-
gisterforening viser, at antallet 
af fuldtidsbeskæftigede huma-
nister på det private arbejdsmar-
ked er steget med 39 procent fra 
2010 til 2017. 

Særligt i it- og konsulentbran-
chen er der stor fremgang i antal-
let af beskæftigede humanister. 

I it-branchen alene er der sket 
en stigning i antallet af fuldtidsan-
satte humanister på 61 procent på 
bare syv år, viser analysen, som 
er udarbejdet på baggrund af tal 
fra Danmarks Statistik. 

Og det glæder Mads Thimmer, 
medstifter og administrerende 
direktør for teknologihuset In-
novation Lab. 

“Jeg tror, at udviklingen her 
kun er begyndelsen. I fremtiden 
vil erhvervslivet efterspørge hu-
manister i langt højere grad end 
nu. Erhvervslederne er endelig 
begyndt at fatte, at der er huma-
nistiske discipliner, som er ham-
rende relevante og nutidige, hvis 
Danmark skal være konkurrence-
dygtig globalt”. 

faglige menneskekendere 
Ifølge analysen arbejder huma-
nisterne inden for it typisk med 
programmering eller it-konsulent-
bistand. I 2017 var for eksempel 
flere end 700 humanistiske kan-

didater beskæftiget med compu-
terprogrammering. Det er 64 pro-
cent flere end i 2010. 

Mads Thimmer har selv en hu-
manistisk baggrund som cand.
phil., men leder i dag Innovation 
Lab, en digital virksomhed som 
opererer i fem lande. 

Humanisternes empati og kul-
turforståelse er afgørende i bran-
chen, forklarer han. 

“Med den høje fart, teknologien 
udvikler sig i disse år, er det mere 
vigtigt end nogensinde før, at vi 
har mennesker i branchen, som 
forstår det menneskelige bag det 
digitale. Dem, der kan se det store 
billede og begribe, hvordan tek-

nologien kan påvirke vores sam-
fund. Det kan humanisterne”, si-
ger Mads Thimmer. 

Han nævner som eksempel, 
at computerprogrammører med 
en humanistisk ballast typisk er 
gode til at tænke i brugervenlig-
hed, etik og moral, fordi de har øje 
for mennesket bag teknologien. 

Hos interesseorganisationen 
IT-Branchen er man også glad 
for humanisternes indtog i de 
private it-virksomheder, siger 
administrerende direktør Bir-
gitte Hass.

“Vi er i gang med at bygge et 
nyt samfund baseret på de digi-
tale omstillinger, og der har vi 
brug for mange forskellige kom-
petencer. Humanisterne har i 
den forbindelse utrolig meget 
at byde på”. 

“Jeg er glad på min branches 
vegne for, at vi har set lyset og ind-
set, at alle ikke behøver at være 
fagpersoner i den klassiske for-
stand for at arbejde inden for it”, 
siger Birgitte Hass.  

kompetente konsulenter
Også i konsulentbranchen er der 
sket en kraftig fremgang i job til 
humanister, bekræfter analysen. 

I 2017 var der ansat dobbelt så 
mange akademikere med en hu-
manistisk uddannelse end syv 
år tidligere. 

Samtidig er interessen for at 
arbejde som konsulent stigende, 
forklarer Allan J. Christensen, 
der er indehaver af konsulent-
firmaet Cambiamento og har 12 
års direktørerfaring fra rådgiver-
branchen, it-branchen og den of-
fentlige sektor.

Han underviser blandt andet 
humanister i kurset “Fremtiden 
som konsulent”, hvor 600 med-

lemmer af Dansk Magisterforening 
allerede har deltaget. 

“Der er en kæmpe interesse 
blandt humanister for at komme 
ind i konsulentverdenen lige nu. 
Og det gælder både dem, der vil 
starte deres eget op, og dem, der 
vil arbejde i en konsulentvirksom-
hed”, siger Allan J. Christensen.

Indehaveren af konsulentfir-
maet pointerer, at humanister-
ne har nogle særlige tidstypiske 
kvaliteter. 

“Mange kunder efterspørger 
konsulenter, som har et åbent 
verdensbillede. Nogle, som for-
står kompleksiteten i deres virk-
somhed og udfordringerne. Kun-

derne gider ikke længere de her 
alvidende eksperter. De vil der-
imod have nogle, der vil skabe vi-
den sammen med dem og afsøge 
nye muligheder. Det er humani-
ster fremragende til”, siger Allan 
J. Christensen. 

Han har et konkret eksempel: 
“Hvis en kunde for eksempel 

har store udfordringer med et højt 
sygefravær, er der brug for en kon-
sulent, der kan arbejde kvalitativt 
med at undersøge problemets rod 
i dybden. Kunden har ikke brug 
for hurtige standardløsninger”.   ■

flere humanister får job i 
it- og konsulentbranchen
Antallet af humanister i it- og konsulentbranchen er steget betydeligt de seneste 
år, viser en ny analyse fra Dansk Magisterforening. Fagfolk fra it-branchen er 
begejstrede for udviklingen. Ifølge dem er humanisterne altafgørende for vores 
fremtidige digitale samfund. 

“i fremtiden vil erhvervslivet efterspørge  humanister 
i langt højere grad end nu”.
Mads thimmer, adm. direktør i Innovation Lab 

Magisterbladet 10 · November 2019  15

huMaNiSTerNeS freMTiD  Af Benedicte Borelli · beb@dm.dk



humanistboom i 
private virksomheder
Det private erhvervsliv ansætter stadig flere humanister. Særligt i it- og 
konsulentbranchen er frem gangen i antallet af humanistiske medarbejdere markant, 
viser en ny analyse. Både arbejds giverne og humanisterne selv er blevet bedre til at se 
guldet i de humanistiske kompetencer, siger fagfolk. 

Maria Arildsen 
troede, at hun 
skulle arbejde for 
en NGO, da hun 
startede på sin hu-
manistiske uddan-
nelse. i dag arbej-
der hun hos ver-
dens førende le-
verandør af virk-
somhedssoftware, 
SAP, som har kon-
tor i Nordhavn i 
københavn.

g ymnasielærer, oversæt-
ter eller kommunikati-
onsmedarbejder. 

Når du bliver færdig-
uddannet med en kan-
didat i for eksempel 

dansk eller historie, så kan jobmulig-
hederne synes ligefor. Men faktisk er 
der langt flere potentielle stillinger, 
end du måske lige går og tror.

En ny analyse fra Dansk Magister-
forening viser, at flere og flere huma-
nister får job på det private arbejds-
marked. Fra 2010 til 2017 er antallet 
af fuldtidsbeskæftigede akademikere 
med en humanistisk baggrund i det 
private steget med 39 procent.

Alene i it-, tele-, handels- og kon-
sulentbranchen er antallet af huma-
nister steget med godt 2.500 sva-

rende til halvdelen af den samlede 
beskæftigelsesfremgang. 

Og det er positivt, siger David 
Budtz Pedersen, professor og forsk-
ningsleder på Humanomics Research 
Centre på Aalborg Universitet.

“Med den her analyse kan vi nu 
endelig tage afsked med den gamle og 
urimelige forestilling om humanister 
som meget verdensfjerne. Humani-
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sterne er en naturlig del af samfunds- 
og teknologiudviklingen på linje med 
alle andre”, siger David Budtz Peder-
sen, der i en årrække blandt andet 
har forsket i humanioras værdiskabel-
se i erhvervslivet og samfundet. 

Ifølge David Budtz Pedersen kan 
udviklingen blandt andet skyldes, 
at humanisterne i højere grad begri-
ber, hvad de kan bruge deres uddan-
nelse til. 

“Jeg tror, at humanisterne har 
læst skriften på væggen. Mange væl-
ger nu at specialisere sig inden for 
tech, business eller andet, fordi de 
har set, hvor hurtigt det går. Det er 
et nyt billede, analysen tegner. Hu-
manister har måske haft svært ved 
at se, hvor de passer ind, og har tra-
ditionelt isoleret sig i elfenbenstår-
net. Den epoke er slut”. 

fra sartre til software
It er en af de brancher, hvor der især 
er sket en markant fremgang i an-
sættelse af akademikere med en hu-
manistisk baggrund de seneste år. 
Ifølge analysen var der i alt 61 pro-
cent flere fuldtidsbeskæftigede hu-
manister i it-virksomheder i 2017 
sammenlignet med i år 2010. 

Her er de fleste humanister be-
skæftiget med computerprogramme-
ring – i 2017 flere end 700. Det er 64 
procent flere end i 2010, og det glæ-
der David Budtz Pedersen. 

“Det er imponerende, at ansatte 
med en humanistisk baggrund ikke 
skiller sig ud i miljøet, men derimod 
rent faktisk sidder og medudvikler. 
Det tyder på, at humanisterne om-
sætter deres viden til brugerdesign 
og bedre løsninger”, siger han.

Den næststørste gruppe af hu-
manister i it findes under professio-
nen “konsulentbistand vedrørende 
it”. Her havde over dobbelt så mange 
humanister fået job i 2017 sammen-
lignet med syv år tidligere. 

“Man udvikler sig med jobbet”
28-årige Maria Arildsen er en af de 
humanister, som i dag arbejder i it-
branchen.

Hun er Commercial Business 
Partner hos verdens førende leveran-
dør af virksomhedssoftware, SAP, 
hvor hun blandt andet arbejder med 
projektledelse. 

“Det var ikke lige det, jeg troe-
de, jeg skulle blive, da jeg begynd-

te at læse cultural encounters & 
international studies på RUC. Jeg 
troede, at jeg skulle arbejde for en 
NGO”, fortæller Maria Arildsen, 
som i dag har arbejdet fuldtid hos 
SAP i et år. 

Det var et jobopslag om en stil-
ling som studentermedhjælper i salg 
hos netop SAP, der var årsagen til, at 
hun i 2016 fik øjnene op for it-bran-
chen og dens muligheder. 

SAP havde på daværende tids-
punkt ikke mange humanister ansat 
som studentermedhjælpere, men det 
gjorde ikke Maria Arildsen noget, ef-
tersom hun hurtigt erfarede, at der 
også var plads til hendes kompeten-
cer og interesser. 

“Der har været stor mulighed for 
at udvikle jobbet, efter hvad jeg selv 
synes er spændende. Da jeg var fær-
diguddannet efter to år som studen-
termedhjælper, blev jeg tilbudt mit 
nuværende job. Det var igen noget 
helt andet end det, jeg havde arbej-
det med tidligere, men chefen forsik-
rede mig om, at min baggrund ikke 
var vigtig. Det var motivationen til at 
lære derimod, og det var noget, jeg 
virkelig gerne ville”. 

Ifølge Maria Arildsen er der også 
flere fordele ved at have hendes hu-
manistiske baggrund i en teknolo-
gisk virksomhed som SAP. 

“Humaniorastudiet går jo på sin 
vis ud på, at man skal lære at lære. 
Derfor er jeg god til at sætte mig ind 
i komplicerede ting og videreformid-
le den viden til andre”. 

nogle kan kode, andre kan afkode 
Hos SAP mener ledelsen, at huma-
nister som Maria Arildsen er vigtige 
for virksomheden, forklarer Nordic 
COO i SAP, Helle Dochedahl. 

“It bliver tit opfattet som en hård 
verden, men det er faktisk ikke så-
dan, beslutningsverdenen ser ud. Vi 
har også brug for nogle, som har em-
pati og kan afkode mennesker, og 
det er humanisterne gode til. For os 
er det vigtigt, at der er diversitet i 
medarbejdernes kompetencer, så de 
kan lære af hinanden”, siger Helle 
Dochedahl. 

Også Pernille Hertel, der er Nor-
dic Director og Customer Advisor i 
dataanalysefirmaet SAS, ser, at der i 
dag er mere fokus på det menneske-
lige aspekt i de digitale løsninger. 

“Jeg oplever, at der hos os er en 
generel forståelse for, at uanset hvil-
ken akademisk baggrund du kom-
mer med, så har du nogle nyttige 
værktøjer. Så er det mindre vigtigt, 
om du er humanist eller kommer fra 

uDvikLiNg i BeSkæfTigeDe huMaNiSTer pÅ DeT privaTe arBejDSMarkeD 2010-2017

Handel
Konsulentbranchen

It og tele
Finans

Kultur og fritid
Forlag, radio og tv

NGO og patientforeninger
Undervisning

Interesseorganisationer
Miljø og teknisk rådgivning

Bolig og udlejning
Farma, kemi og biotek

Sundhed og socialvæsen
Forskning

848
841

814
332
331

294
292

202
163

145
115

59
20

-33 kilde: DM på baggrund af Danmarks statistik, ras17 og UDDf19

“humanisterne om-
sætter deres viden 
til brugerdesign og 
bedre løsninger”. 
David budtz pedersen, professor og forsk-
ningsleder på Humanomics Research Centre på 
Aalborg Universitet
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CBS. Det er din personlige profil, der 
bliver kigget på”, siger Pernille Her-
tel, der selv er uddannet cand.mag. 
og har arbejdet i det private hos 
blandt andet it-virksomheden IBM. 

“Salg handler om relationer. Det 
handler om, hvordan du skaber til-
lid og viser, at du forstår kundens 
problem. Der har dem med en tek-
nisk baggrund en tendens til at kig-
ge på den tekniske udfordring, hvor 
vi humanister har et mere holistisk 
billede af forretningen. Sammen er 
vi langt stærkere og kommer bedre 
rundt om udfordringerne”.

skal klædes bedre på
Selvom digitale virksomheder som 
SAP og SAS bifalder humanisterne og 
deres evner, er ledighed stadig en ud-
fordring for mange nyuddannede hu-
manister. 

En opgørelse fra maj måned, som 
Akademikerne har foretaget, viser, 
at 7,6 procent af de humanistiske 
kandidater, som står i a-kasse, er re-
gistreret som ledige. De øvrige aka-
demikere tegner sig sammenlagt for 
en ledighedsprocent på 3,5.

Medstifter og administrerende di-
rektør for teknologihuset Innovation 
Lab Mads Thimmer siger, at akademi-
kere med en humanistisk baggrund 
langt lettere ville kunne finde job i 
den private sektor, hvis universiteter-
ne droppede den snævre opfattelse af 
humanisternes uddannelsesrelevans. 

“De humanistiske uddannelser er 
på mange måder en træning i at bli-
ve ph.d.-forsker, og det bliver de fær-
reste jo. Det er en gammel bagud-
skuende tankegang, som primært 
opfordrer til universitetsarbejde. De 
studerende bliver ikke gjort bredt er-
hvervsrelevante, og det synes jeg er 
synd”, siger Mads Thimmer, der selv 
er cand.phil. i litteraturhistorie. 

Ifølge ham skal de studerende på 
de humanistiske fag have mulighed 
for at lære om teknologi, økonomi 
eller marketing som en del af deres 
uddannelse. 

“Den nuværende fremgang i an-
tallet af humanister i it er kun begyn-
delsen. Efterspørgslen vil stige, nu 
hvor erhvervslederne er ved at fatte, 
at der er brug for den basale indsigt 
i menneskelige motivationsveje. Hvis 
de studerende så samtidig kan lære 
om økonomisk teori eller marketing, 
vil de uden problemer kunne bruge 

deres humanistiske redskaber til at 
navigere i it-branchen”.

Ændring på vej 
Udviklingen er allerede i gang. På 
Aalborg Universitet har man allere-
de etableret flere fag på bachelor- 
og kandidatniveau, hvor den huma-
nistiske tradition kombineres med 
en teknisk forståelse. Også på Syd-
dansk Universitet er der blevet af-
holdt workshops, hvor humanister 
kan blive klogere på, hvordan huma-
niora kan bidrage til den teknologi-
ske udvikling. 

Også Dansk Industri har de seneste 
måneder deltaget i den offentlige de-
bat med budskabet om, at regeringen 
bør stoppe besparelserne på uddan-
nelsesområdet og gøre taxameterløftet 
til de samfundsvidenskabelige og hu-
manistiske uddannelser permanent. 

fra hobby til arbejde
Lige nu søger 28-årige Anna Pingel 
målrettet et job i it-branchen. I 2017 
blev hun uddannet cand.mag. med 
engelsk som hovedfag og historie som 
sidefag fra Københavns Universitet. 

“Da jeg blev færdiguddannet, reg-
nede jeg med, at jeg skulle være gym-
nasielærer. Jeg har altid godt kunnet 
lide at undervise, og på universitetet 
sagde de, at “det kunne man altid bli-
ve”. Men det kunne man faktisk ikke. 
Jeg søgte virkelig mange stillinger på 
både Fyn og Sjælland, men der var 
flere hundrede ansøgere til hver stil-
ling”, fortæller Anna Pingel. 

For at finde et job måtte hun der-
for tænke kreativt og overveje, hvor-
ledes hendes faglige kompetencer 
også kunne bruges i andre brancher. 

“Jeg har altid interesseret mig 
for it, og jeg har spillet rigtig meget 
computer, så jeg indså, at det faktisk 
kunne være rigtig sjovt at arbejde 
med noget, hvor jeg kombinerer min 
interesse for det digitale og mine 
kompetencer i formidling”. 

En uopfordret ansøgning førte til 
et job hos Dansk Arkitektur Center 
(DAC), hvor Anna Pingel i to år un-
derviste i digitale løsninger. Et job, 
som for alvor gav hende blod på tan-
den til at arbejde inden for det digi-
tale. 

Nu søger hun job i it-branchen, ef-
ter at hun mistede jobbet hos DAC i 
en fyringsrunde. 

“Jeg oplever, at der er stor inte-
resse for humanister som mig i it. 
Folk, der er dygtige til at formidle og 
vant til at arbejde tværfagligt. Og så 
er min erfaring i det digitale og min 
personlige interesse for området jo 
kun et kæmpe plus”.   ■

verDeN iføLge huMaNiora – MøD forfaTTerNe
DM sætter sammen med redaktørerne og forfatterne bag ”Verden ifølge humaniora” fokus på huma-
nioras bidrag til samfundet ved et fyraftensmøde mandag den 25. november kl. 17.00 til 19.00.

Kloden sveder, folk flygter over kontinenter, og vores dagligdag ændres af nye teknolo-
gier. Vi står som menneskehed over for store udfordringer, som skal løses, hvis vi skal overleve. 
Samfundsdebatten fokuserer på økonomi og teknik, på tal og fakta, men overser de bidrag til at for-
stå og udvikle samfundet, som humaniora tilbyder. Når det kommer til at forstå menneskelige relati-
oner, frygt, styrker og muligheder, kan vi finde hjælp i den moderne humanistiske forskning. For når 
vi arbejder tværfagligt og undersøger mennesket, kan vi udvikle bedre, mere effektive og ikke mindst 
mere menneskelige løsninger på de globale problemstillinger, lyder det.
 
se hele programmet og meld dig til på dm.dk/kalender.
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6.071 stUDerenDe bLev optaget 
på humaniora i 2019. Det er fem 
procent mindre end i 2018 og det 
laveste tal i fem år.

Siden 2013 er optaget på huma-
nistiske videregående uddannel-
ser faldet med 30 procent, til trods 
for at det samlede antal studeren-
de på universiteterne er steget. 

En ny analyse fra Dansk Magi-
sterforening viser, at vi nok ikke 
skal regne med, at den dalende 
interesse for humaniora vil ven-
de lige foreløbig. Analysen viser, 
at der vil ske en reduktion i an-
tallet af humanistiske studerende 
på hele 51 procent i 2035, hvis det 
nuværende fald fortsætter. Ana-
lysen bygger på Danmarks Sta-
tistiks forventning om, at grup-
pen af 18-29-årige vil blive mindre 
frem til 2035. 

Udviklingen er bekymrende, si-
ger professor ved Aalborg Univer-
sitet Frederik Stjernfelt fra forsk-
ningscenteret Humanomics, der 
arbejder med at kortlægge den 
samfundsmæssige værdi af hu-
manvidenskaberne.

“Jeg bliver lidt deprimeret, når 
jeg hører prognosen. Det viser, at 
den dårlige presseomtale, huma-
niora nu har haft i mange år, fak-
tisk har påvirket unges lyst til at 
læse humaniora. Sagen er bare 
den, at kritikken af humaniora 
er baseret på et forkert grund-
lag. Patenter er ikke den eneste 
gavnlige ting, der kan komme ud 
af højere uddannelser. Man bru-
ger nogle forkerte målestokke til 

at sammenligne humanister med 
andre uddannede, men det be-
tyder ikke, at humaniora ikke er 
vigtig for vores samfund, tvært-
imod”, siger Frederik Stjernfelt.

Humaniora på skrump
Selv hvis det skulle lykkes at gen-
oprette humanioras popularitet 
blandt de unge, ser fremtiden 
ikke lys ud for sprog- og kultur-
fagene. Der vil alene som følge 
af den demografiske udvikling 
ske et dyk i antallet af humani-

stiske studerende på 13 procent 
frem mod 2035.

Ifølge Frederik Stjernfelt vil det 
forudsete skred betyde, at sam-
fundet i fremtiden kan mangle 
humanistisk arbejdskraft: 

“Faren er blandt andet, at vi 
vil mangle gymnasielærere, da 
vi har brug for humanister til at 
undervise i litteratur, sprog, hi-
storie etc. Derudover vil det iføl-
ge vores undersøgelser forringe 
samfundsdebatten og samarbej-
det med mange offentlige institu-
tioner og foreninger i civilsamfun-
det, hvor humanister i dag spiller 
en afgørende rolle. Det er der bare 
ikke mange, der tænker på”, siger 

Frederik Stjernfelt, der med kol-
legaerne David Budtz Pedersen 
og Lasse Gøhler Johansson har 
undersøgt humanistiske univer-
sitetsforskeres vidensformidling 
og videnssamarbejde. 

færre til tysk og fransk
I år er 65.714 ansøgere blevet op-
taget på en af landets videregåen-
de uddannelser. Det er det næst-
højeste antal nogensinde.

Faldet på humaniora er der-
for også særligt iøjnefaldende, 

når udviklingen sammenlignes 
med optaget på de andre studie-
retninger. På de andre fakulteter 
har optaget nemlig været stabilt 
siden 2013. 

Dansk Industri (DI) mener, at 
nogle fag humanistiske fag er vig-
tigere end andre. Chef for forsk-
ning, videregående uddannelser 
og mangfoldighed i Dansk Indu-
stri Mette Fjord Sørensen forkla-
rer, at sprog som fransk og tysk 
er afgørende for Danmarks frem-
tidige internationale samarbejder. 

“Ud fra erhvervslivets per-
spektiv er det at kunne fremmed-
sprog rigtig vigtigt. I Tyskland og 
i Frankrig er de ikke lige så gode 

til engelsk, og danske virksom-
heder vil derfor gå glip af et stort 
marked, hvis de ansatte kun kan 
engelsk. I dag kan vi se, at der er 
en generation af sproglærere på 
gymnasierne, som nu er på vej på 
pension, og det er her, vores be-
kymring ligger. Hvis der ikke er 
nogen, som læser sprog på uni-
versitetet, så har vi heller ikke 
nogen til at undervise de unge på 
gymnasierne. Så vi kan risikere, 
at kompetencen dør fremadret-
tet”, siger Mette Fjord Sørensen. 

Hun finder ikke selve forudsi-
gelsen om optaget på humanio-
ra ildevarslende, da ledigheden 
i fag som idehistorie, filosofi og 
litteraturvidenskab stadig er for 
høj ifølge hende. 

“Jeg vil holde øje med udvik-
lingen, men jeg vil ikke være ner-
vøs. Hvis vi pludselig kommer 
væsentlig under det efterspurg-
te antal humanister på arbejds-
markedet, så kan vi råbe vagt i 
gevær, for der må det selvfølge-
lig ikke ende. Men som det er lige 
nu, har vi ikke brug for alle de hu-
manister”.   ■

progNoSe:

optaget på humaniora  
er halveret i 2035
Siden 2013 er optaget på de humanistiske universitetsuddannelser faldet kraftigt. En ny 
analyse fra Dansk Magisterforening afslører, at tallet formentlig kun vil fortsætte med 
at dykke i fremtiden. 

“analysen viser, at den dårlige presseomtale, humaniora 
nu har haft i mange år, faktisk har påvirket unges lyst til 
at læse humaniora”. 
frederik stjernfelt,fra forskningscenteret Humanomics, professor ved Aalborg Universitet
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humanister er 
fremtidens helte 
En undersøgelse fra Norge 
konkluderer, at humanister 
er altafgørende, hvis vi skal 
lykkes med at løse klimakrisen, 
integrationsproblemer og andre af 
verdens komplekse, internationale 
udfordringer. Humanisternes 
kompetencer skal synliggøres 
herhjemme, siger fagfolk. 

Arkæolog Lykke 
Leonardsen står 
blandt andet 
bag københavns 
kommunes nye 
omfattende sky-
brudssikring, der 
i fremtiden skal 
forhindre over-
svømmelser og 
skader i tilfælde 
af voldsom regn.

Ifølge meldingen har vi brug for 
humanisternes faglighed, hvis vi skal 
løse globale udfordringer som immi-
grationskrisen og klimaforandrin-
gerne. 

Det kommer ikke bag på Tine 
Damsholt, professor i etnologi ved 
Københavns Universitet og medfor-
fatter til undersøgelsen “Humanister 
i praksis”, der undersøger de huma-
nistiske dimittenders vej ud på ar-
bejdsmarkedet.

“Jeg finder mange af redegørel-
sens pointer genkendelige. Der er 
nemlig utrolig mange felter, hvor vi 
humanister kan bidrage – også til fle-
re samfundsudfordringer som for ek-
sempel sundhed, der ikke er nævnt 

M ens vi i Danmark 
har haft travlt med 
at skære i ressour-
cerne til de huma-
nistiske uddannel-
ser, opruster vores 

naboer i Norge humaniorauddannel-
serne. 

Det norske Storting, som svarer 
til Folketinget i Danmark, bestilte i 
2017 en redegørelse hos Det Konge-
lige Kunnskapsdepartement om hu-
manioras betydning i det moderne 
samfund. Det blev til “Melding 25”, 
en over 100 sider lang rapport, som 
skildrer, hvorfor humaniora faktisk 
er nøglen til at løse flere af de store 
problemer, vi står over for i dag. 
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i det norske notat. Ofte bliver huma-
nister desværre bare taget for givet, 
fordi sprog, kommunikation og over-
sættelse mellem forskellige kulturel-
le forståelser er blevet anset som no-
get, alle kan. Sådan er det imidlertid 
ikke”, siger Tine Damsholt.

Også professor i kultur og sprog-
mødestudier på Roskilde Universi-
tet Garbi Schmidt ærgrer sig over, at 
samfundet ikke har forstået vigtighe-
den af den humanistiske viden. Hun 
håber derfor, at det norske initiativ 
vil smitte af på de danske politikere. 

“Forhåbentlig vil det norske til-
tag få de danske politikere og de hu-
manistiske miljøer til at reagere. Vi 
kan jo bruge den norske rapport til 

at påpege humanioras nødvendig-
hed, når vi står med de menneskeli-
ge samfundsmæssige udfordringer, 
som vi immervæk gør”, siger Garbi 
Schmidt. 

“Melding 25” konkluderer blandt 
andet, at den humanistiske viden om 
for eksempel historie, sprog og kul-
tur er essentiel, hvis vi skal løse kli-
makrisen, skabe vellykket integrati-
on og udvikle teknologi, der kommer 
alle til gode.

Tine Damsholt pointerer, at stude-
rende på humaniora bliver trænet i 
at arbejde med problemløsning. 

“De aktuelle, konkrete udfordrin-
ger, verden står over for, kræver i 
høj grad menneskelig handling. Men 
hvis vi skal ændre vores handlings-
mønstre forudsætter det, at den nye 
praksis giver mening for os og i vores 
hverdagsliv. Humaniora handler net-
op om, hvordan vi før og nu forstår 
os selv og vores omverden. Det er jo 
meget sjældent at tal og regnestyk-
ker alene gør en forskel. Det er deri-
mod den måde, hvorpå tal oversæt-
tes til narrativer og billeder, der kan 
gøre indtryk på os og skabe ændrin-
ger. Greta Thunberg er et godt ek-
sempel på dette; en karismatisk ung 
pige der har oversat klimakampen i 
konkret handling og stærke udsagn 
for en ny generation”.

bæredygtige argumenter 
Klimakrisen er netop en af de udfor-
dringer, hvor humanistisk viden skal 
bruges til at finde løsninger, skriver 
Det Kongelige Kunnskapsdeparte-
ment i “Melding 25” under afsnittet 
“Grøn konkurrencekraft”.

“Man kan bruge humaniora til 
at undersøge de muligheder, klima-
omstillingerne giver: Hvad er de bag-
vedliggende årsager til, at nogle æn-
dringer lykkes? Hvorfor mislykkes 
andre forsøg på ændring? Vi kan lære 
af fortiden og andre kulturer til at ud-
vide horisonten for potentielle løsnin-
ger i dag”, står der i dokumentet. 

Arbejdet med at bruge erfaring 
til at skabe fremtidige løsninger gen-
kender Lykke Leonardsen i sit job 
som programleder for Grønne Byløs-
ninger i Københavns Kommune. 

“Jeg bruger en stor del af mit ar-
bejde i dag på at rejse rundt i verden 
og fortælle andre byer, hvad man 
kan gøre for at få en grøn omstilling 

som den, vi har i København. Folk 
vil rigtig gerne høre mere om vores 
initiativer, og det er jo fedt, hvis de 
kan blive inspireret til at gøre noget 
lignende”, siger Lykke Leonardsen. 

Som programleder på kommu-
nens klimaområde har hun været 
med til at udarbejde Københavns 
Kommunes klimatilpasningsarbejde. 
Et arbejde, som har sat København 
på kortet som en af verdens grønne-
ste hovedstæder. 

“Vi har vundet masser af priser 
for vores arbejde, og der tales om 
Københavns indsats internationalt. 
Det er super tilfredsstillende. Når jeg 
kommer til USA, oplever jeg nogle 
gange, at folk ved, hvem jeg er, uden 
at jeg kender dem. Så har man allige-
vel sat et lille aftryk, tænker jeg, og 
det gør mig glad”. 

Da Lykke Leonardsen startede 
med at arbejde i Teknik- og Miljøfor-
valtningen i Københavns Kommune 
i 2008, vidste hun intet om spilde-
vand eller parkplaner. 

“Jeg er uddannet i nærorientalsk 
arkæologi fra Københavns Universi-
tet, så jeg var langt fra mit traditio-
nelle fag, da jeg startede som leder 
i Park og Natur, men jeg blev ved og 
ved med at stille spørgsmål, indtil 
jeg forstod tingene. Det er jeg sikker 
på er en af evnerne, jeg har fået fra 
min humanistiske uddannelse. Den 
har gjort mig dygtig til at sætte mig 
ind i nye ting og lære at forstå, hvor-
dan ting virkelig hænger sammen”. 

Også ph.d. i historie Jakob Skov-
gaard arbejder i dag med klimaløs-
ninger i Københavns Kommune. Han 
er projektmedarbejder i Afdelingen 
for Bæredygtig Udvikling. 

“Mit job går på sin vis ud på at 
bygge bro på tværs af sektorer og ak-
tører med forskelligartede interesser 
og holdninger for at skabe bæredyg-
tige løsninger og initiativer. Her er 

“forhåbentlig vil det norske 
tiltag få de danske politikere  
og de humanistiske miljøer til 
at reagere”. 
garbi schmidt, professor i kultur og sprogmødestudier på  
Roskilde Universitet 
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det vigtigt at have evnen til at sætte 
sig ind i forskellige motivationer og 
tankegange, og den egenskab har jeg 
fået styrket gennem min uddannel-
se”, siger Jakob Skovgaard.

Igennem sprog, litteratur og hi-
storie lærer humanister at forstå 
menneskelige relationer og adfærd, 
og det mener Jakob Skovgaard er vig-
tigt, hvis vi skal udvikle bæredygtige 
løsninger til samfundet.

“Klimakrisen er jo i høj grad men-
neskeskabt, derfor er det også de 
menneskelige handlinger, som skal 
ændres, og det kræver mere end be-
retninger om klodens forværrede til-
stand. Hvis man vil have folk til at 
tænke mere på klimaet, så må man 
også diskutere positive visioner for 
alternative måder at indrette sam-
fundet på”.

en politisk prioritering
Den norske udredning er det første 
politiske dokument, som gennem-
går humanistområdet i sin helhed, 
forklarer Johannes Waage Løvhaug, 
afdelingsdirektør i afdeling for uni-
versitets- og højskolepolitik i Norges 
forskningsråd. Han siger, at rappor-
ten har haft stor betydning for prio-
riteringen af humaniora i Norge. 

“Initiativet kom fra den norske re-
gering, efter at det i en lang periode 
var blevet diskuteret, hvilken rolle 
humaniora har i universitetsverde-
nen og i samfundet. Der er nu et 
forskningspolitisk ønske om, at hu-
maniora i større grad skal involveres 
i forskningen om samfundets udfor-
dringer”, siger Johannes Waage Løv-
haug, der også er projektleder på op-
følgningen til “Melding 25”. 

I kølvandet på udredningen valg-
te det norske forskningsråd at hæve 
midlerne til humaniora fra tre til 
fem procent af den samlede bevil-
lingssum inden 2022. En øgning på 
176 millioner norske kroner. 

“Humanistisk forskning er blevet 
inddraget i den overordnede lang-
tidsplan for forskning i Norge. Hu-
maniora er blevet forskningspolitisk 
vigtig. Vi har for eksempel i Forsk-
ningsrådet udarbejdet en plan for 
humanistisk forskning med nogle 
konkrete mål”, forklarer Johannes 
Waage Løvhaug.  

Det forventes, at Forskningsrådet 
har de første evalueringer af huma-
nioraløftet klar i begyndelsen af det 

nye år. Først her vides det, hvilken 
forskel det politiske fokus og de eks-
tra penge har gjort. 

ekspert i kulturelle koder 
Integration er en af de andre aktuel-
le samfundsudfordringer, som den 
norske rapport behandler.

Her beskrives det blandt andet, 
hvordan de humanistiske fag har be-
tydning for integration, fordi man 
studerer grundstenene i fællesskabs-
dannelse og bidrager med en forstå-
else af, hvordan identiteter har ud-
viklet sig historisk.

Mette Fenger er en af de humani-
ster, som har haft stor succes med at 
bruge sin uddannelse i arbejdet med 
integration. Hun er uddannet cand.
mag. i arabisk sprog og kultur og ar-
bejder i dag som daglig leder i Dansk 
Flygtningehjælps kursusafdeling, un-
derviser og projektkoordinator.

“Herhjemme kan man synes, at 
det er underligt, at mange indvan-
drere for eksempel ikke har den 
samme tillid til det offentlige system, 
som vi har, men hvis man ved, hvad 
de kommer fra og har været vant til, 
så forstår man det”, siger Mette Fen-
ger, som er ansvarlig for at udvikle 
og udbyde kurser i blandt andet kul-
turforskelle og interkulturel kommu-
nikation hos Dansk Flygtningehjælp.

“Vi underviser blandt andet kom-
munale medarbejdere inden for det 
integrationsfaglige område, så de er 

bedre rustet til at forstå borgere med 
indvandrerbaggrund. Jeg underviser 
også en hel del selv. Her bruger jeg for 
eksempel min viden om Mellemøsten 
og etnografistudiet til at forklare kul-
turforskelle og deres betydning”.

“vi skal selv tro på det” 
Formand for Dansk Magisterfor-
ening, Camilla Gregersen, mener at 
humaniora helt ufortjent har fået et 
rygte, som noget man bare kan skæ-
re ned på. Hun mener derfor, at vi 
som samfund har brug for en brede-
re erkendelse af, hvad humaniora bi-
drager med, og hvorfor det er vigtigt.

 “Der er brug for at få alle faglig-
heder i spil for at løse de mangear-
tede udfordringer, som vores sam-
fund står over for. Humaniora spiller 
en væsentlig rolle i mange felter, og 
humanisterne skal vise hele paletten 
frem, så alle kan se, hvordan de be-
riger både brancher og hele samfun-
det “, siger Camilla Gregersen.  

Den holdning deler professor 
Tine Damsholt: 

“Vi har brug for stærke fortællin-
ger for at forme vores fælles fremtid, 
og vi har brug for humanister til at 
undersøge hvornår og hvordan dis-
se fortællinger kan gøre en forskel og 
i hvilke sammenhænge. Det samme 
gælder fortællinger om, hvordan hu-
manister bidrager til samfundet. Der 
er brug for nye italesættelser af hu-
manisters bidrag, og det har vi alle 
sammen et medansvar for”. 

Hos det danske regeringspar-
ti, Socialdemokratiet, har man dog 
ikke tænkt sig at øge hverken op-
mærksomheden på eller midlerne 
til humaniora, siger uddannelses- og 
forskningsordfører for Socialdemo-
kratiet Kasper Sand Kjær. 

“Jeg tror, at det er helt rigtigt, at 
vi har brug for humanister, hvis vi 
skal løse komplekse problemer som 
klimakrisen og integration. Her kræ-
ver det nemlig, at alle er en del af 
løsningen. Men vi bruger jo allerede 
penge inden for forskning i humani-
ora i dag”.   ■

Du kan læse mere om den norske udredning på regjeringa.no  
– søg på “storting” og “melding 25”. Du kan også læse DM’s  
analyse “Humaniora kan bidrage til løsningen af de store  
udfordringer” på dm.dk under analyser. 

”Vores årtis 
store opgave er 
ikke, at sætte en 
mand på månen, 
men at beholde 
ham på jorden”, 
siger Lykke 
Leonardsen og 
refererer til, at 
klimatilpasning 
skal fylde meget 
mere i byerne i 
fremtiden. 
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h vert år modtager uni-
versitetsuddannelserne 
nøgletal fra Uddannel-
ses- og Forskningsmi-
nisteriet. Tallene viser, 
hvordan dimittenderne 

på de enkelte uddannelser klarer sig 
på arbejdsmarkedet, og hvis tallene 
vurderes utilfredsstillende og marke-
res som “røde” af universitetsledel-
sen, skal uddannelserne udarbejde 
en handleplan. En handleplan, der 
skal skabe større sikkerhed for, at de 
studerende matcher det arbejdsmar-
ked, de skal ud på efter endt uddan-
nelse. 

Problemet er bare, at det ikke står 
soleklart, hvad det er for et arbejds-
marked, humanisterne skal ud på.

“På de mere professionsrettede 
uddannelser som jura, medicin og 
ingeniørfagene kommer dimittender-
ne ind på en lige motorvej. De ved, 
præcis hvad de skal gøre for at kom-
me ind på arbejdsmarkedet, få job, 
blive forfremmet, få højere løn osv.”, 
siger Miriam Madsen, som i sin ph.d. 
i uddannelsesvidenskab på DPU har 
undersøgt, hvad fokus på relevans 
og arbejdsmarkedsparathed betyder 
for udviklingen af videregående ud-
dannelser på humaniora.

Men på humaniora kan man stort 
set kun tage motorvejen, hvis man 
vil være gymnasielærer. Hvis man vil 
noget andet, kan man ikke bare sæt-
te gps’en til. Der findes ikke engang 
et kort at køre efter. Man skal selv 

finde vej til fx små private virksom-
heder, iværksætteri, projektinitiati-
ver og kulturprojekter. 

“Og måske er det netop en af år-
sagerne til, at de humanistiske ud-
dannelser ofte boner ud med røde 
ledighedstal. Det tager simpelthen 
længere tid at finde et job, fordi der 
er flere fragmenterede og løstorga-
niserede arbejdsmarkeder, hvor det 
er meget mere forskelligt, hvad man 
skal gøre for at komme i job”, mener 
Miriam Madsen.   ■

Der er ingen motorvej  
for humanister  
– de må selv finde vej 
Både uddannelser, arbejdsmarked og individer kan være årsagen til, at dimittenderne fra 
humaniora har sværere ved at komme i job end andre. Alligevel styrer vi kun uddannelserne, 
fremgår det af en ny ph.d.-afhandling fra DPU, Aarhus Universitet. 

“Studerende på 
humaniora tvivler 
konstant på, om de 
har truffet et an-
svarligt valg, og 
hvad de skal gøre 
for at kompensere 
for det og blive 
ansvarlige sam-
fundsborgere igen”.
Miriam Madsen, ph.d.

Læs hele artiklen på
magisterbladet.dk.  
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i de to år, der er gået, siden Sa-
rah Madsen forlod Aarhus Uni-
versitet, har hun oplevet en 
lønfremgang på 30 procent.

Den 26-årige cand.it. fik ef-
ter kandidaten job som digi-

tal design-specialist i en aarhusiansk 
virksomhed, og hun har allerede væ-
ret til lønforhandling med chefen 
tre gange. I samme periode er hun 
desuden blevet kontaktet af en an-
den arbejdsgiver, der gerne ville hive 
hende over.

“Jeg er blevet bekræftet i, at jeg 
tog den rigtige uddannelse, for der 
er rift om kandidater med min fag-
lighed. Jeg er meget bevidst om, at 
jeg kommer med nogle stærke kva-
lifikationer, der har værdi for virk-
somheden”, siger Sarah Madsen.

Træerne vokser dog ikke 
ind i himlen, selvom 
hendes lønkur-
ve er gået 
så brat i 
vejret.

  aNaLYTiker: 

Det er nu, du skal bede 
om lønstigning
Kun hver sjette privatansatte magister oplever, at det er nemmere at forhandle sig til en 
højere løn i dag end for to år siden. Og under halvdelen siger i ny rundspørge, at højere løn 
motiverede dem til at skifte job. Magistrenes tilbageholdenhed overrasker cheføkonom i 
Sydbank. Der er god plads i samfundsøkonomien til større lønstigninger, siger han.
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“Noget handler om, at jeg var ind-
placeret for lavt lønmæssigt fra start. 
Og jeg forventer ikke, at jeg bliver 
ved med at stige i samme tempo”, 
påpeger hun.

Magistre er overraskende forsigtige
Sarah Madsen er blandt de kun 16 
procent, der i en undersøgelse fra 
Magisterbladet har sagt, at det er ble-
vet nemmere at forhandle sig til en 
bedre løn i dag end for to år siden.

Undersøgelsen er foretaget blandt 
knap 8.000 DM-medlemmer, der er 
ansat i det private erhvervsliv, hvor-
af godt 2.100 har svaret.

Ifølge svarene vurderer cirka hver 
fjerde DM’er, at det kan betale sig at 
kræve mere i løn, fordi der er gang i 
jobmarkedet. 14 pct. tror på, at deres 
leder er parat til at give en lønstigning 
for at holde på dygtige medarbejdere.

Cheføkonom i Sydbank Søren V. 
Kristensen er ekspert i privat løn-
dannelse. Han er overrasket over, at 
de privatansatte magistre udviser så 
stor tilbageholdenhed, når det gæl-
der lønforhandling.

“Højkonjunkturerne har efterhån-
den bidt sig godt fast i de fleste bran-
cher, der har været og er fortsat stor 
efterspørgsel efter højt uddannet ar-
bejdskraft. Derfor overrasker det mig, 
at det er så forholdsvis få magistre, 
der i rundspørgen siger, at det kan be-
tale sig at presse på for en bedre løn”, 
siger Søren V. Kristensen.

pres chefen lidt ekstra
I modsætning til Sarah Madsen er 
30-årige Lisa Ashley McCulloch kom-
met lidt mere famlende fra start i 
lønforhandlingerne med sin private 
arbejdsgiver. 

I knap to år har den nu 30-årige 
cand.mag. i litteraturvidenskab og 
visuel kultur arbejdet som redakti-
onssekretær på fagbladet Arkitekten. 
Men hun har endnu sin første lønfor-
handling til gode.

“Jeg har i et stykke tid nok mest 
bare været taknemmelig for over-
hovedet at have fået et godt fast job. 
Det tog nemlig lidt tid efter kandida-
ten. Jeg har mulighed for at forhand-
le løn inden april, men jeg er meget 
usikker på, hvordan man overho-
vedet griber en forhandling an. Jeg 
har gennem DM allieret mig med 
en mentor for at få nogle råd”, siger 
Lisa Ashley McCulloch.

Ifølge Sydbanks cheføkonom Sø-
ren V. Kristensen kan man næsten 
ikke bede om et bedre tidspunkt end 
lige nu til at kræve en lønstigning 
hos chefen.

“Der er fortsat vækst i dansk 
økonomi. Men sporene fra fi-
nanskrisen skræmmer, og derfor 
udviser både arbejdsgivere og løn-
modtagere en vis tilbageholdenhed. 
Det sker ikke kun i Danmark. Vi ser 
det samme i både USA og det øvri-
ge Europa”, forklarer Søren V. Kri-
stensen.

Alligevel opfordrer han magistre 
i private virksomheder til at presse 
chefen lidt ekstra.

“Flere år med løntilbageholden-
hed gør, at der lige nu faktisk er plads 
til lidt højere lønstigninger på det pri-
vate arbejdsmarked. Man skal være 
opmærksom på, at der er mørke sky-
er på vej, som kan gøre situationen på 
arbejdsmarkedet mere besværlig og 
derfor også lægge en alvorlig dæmper 
på lønstigningerne. Mit bedste bud 
er dog, at vi i det kommende år vil se 
lidt større lønstigninger end tidlige-
re”, siger Søren V. Kristensen.   ■

MagiSTreNe er  
forSigTige opTiMiSTer

•	16 procent mener, at det er blevet nemmere at 
 forhandle en lønstigning i dag sammenlignet med for 
to år siden.

•	14 procent deler den opfattelse, at deres leder er 
 parat til at give en lønstigning for at holde på dygtige 
medarbejdere.

•	27 procent er inden for det sidste år blevet kontaktet 
af en anden arbejdsgiver, der har tilbudt dem job, en 
 eller flere gange.

•	Under halvdelen af dem, der har skiftet job inden for 
det seneste år, har været motiveret af et ønske om 
 højere løn.

SÅDaN gjorDe vi:
Tallene er udarbejdet af DM Analyse og bygger på de oplysninger, som privatansatte medlemmer har givet DM i løbet af oktober 2019.

Hver fjerde  kvindelige DM-medlem og lidt over 30 procent af mændene i det private  
har skiftet job inden for det seneste år, i nogen grad motiveret af en højere løn.
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Det er nemmere at forhandle en lønstigning i dag 
end for to år siden

Du har tidligere angivet, at du har skiftet job inden for det seneste år. i 
hvor høj grad var dit jobskifte motiveret af et ønske om at få højere løn?
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f ri hver fredag på fuld løn. 
“Wow, bare det var mig”.

Sådan lyder den spon-
tane reaktion fra venner 
og bekendte, når de hø-
rer, at det er sådan, natur-

geograf Gry Annika Jensen arbejder. 
For hende er det “helt vildt fedt” at 
have fri hver fredag. 

Midt i september indførte Odsher-
red Kommune firedagesuge for alle 
300 medarbejdere på rådhuset i Høj-
by, heriblandt 13 magistre. 

Nu skal det afprøves, om lønmod-
tagere, arbejdsgivere og borgere alle 
kan få noget godt ud af, at rådhusets 
telefoner er slukket og skydedøren 
lukket på ugens sidste dag. Til gen-
gæld står forvaltningen til rådighed 
fra kl. otte til atten på ugens fire før-
ste dage, hvor hver fuldtidsansat le-
verer 35 timers arbejde. Det vil sige 
8,75 timer om dagen. Derudover har 
de to “kompetencetimer”, som de 
selv placerer i løbet af ugen.

“Jeg nyder helt vildt at have fri 
om fredagen, og jeg har besluttet, at 
den dag skal jeg bruge på mig selv. 
Jeg tager på udflugter og ser på fugle 
og sten, for det er noget, jeg elsker at 
gøre. Jeg har været ved Stevns Klint, 

og det kan lyde fjollet, men jeg har 
også kørt op til Odsherred på min 
fridag. For her er gode strande”, si-
ger Gry Annika Jensen med et smil 
efterfulgt af et lidt fjernt blik.

Det er nemt at følge hendes tan-
ker ud af mødelokalet hen til strand-
kanten og mærke den glæde, hun 
oplever i sit nye frirum.

første frifredag blev en arbejdsdag
Hendes kollega Bent Holmegaard 
Hansen er mindre henført over de 
muligheder, som firedagesugen by-
der på. Han er kultur- og fritidskon-
sulent og bosiddende i området, og 
for ham flyder arbejde og fritid sam-
men. Nu som før.

“Opgaverne er stadig de samme, 
og de foreninger, vi arbejder med, er 
stadig de samme. Det handler jo om 
kultur og fritid, så jeg får af og til et 
spørgsmål over køledisken i Brugsen 
om, hvornår der er ansøgningsfrist 
eller noget andet. Hvis jeg kan sva-
re, så svarer jeg. Ellers fortæller jeg, 
hvem de kan ringe til”, siger han, der 
i 32 år har understøttet foreningsli-
vet i området med sit arbejde.

Stik imod hensigten i det treårige 
forsøg, som arbejdsgivere og fagfor-
eninger er enige om, låste Bent Hol-
megaard Hansen sig ind på rådhuset 
allerede den første fredag i forsøgspe-
rioden. Der var noget, han skulle nå.

“Den fredag var jeg meget effek-
tiv, for der var ikke nogen kolleger 
og telefoner. Så hvis du har en opga-
ve, hvor du skal lukke dig inde, for 
eksempel skrive en sagsfremstilling, 
så giver det god mening på en fredag 
med en time eller tre”, siger han. 

Både Gry Annika Jensen og Bent 
Holmegaard Hansen har aftalt med 
deres chefer, at de kan tilrettelægge 
arbejdet fleksibelt. Det kan være o.k. 
at arbejde om fredagen, selv om en 
af hensigterne er, at medarbejderne 

har tre dage i træk til at restituere. 
Det er også o.k. med hjemmearbejds-
dage, men der er ikke carte blanche. 
Det skal aftales fra gang til gang. 

Bent Holmegaard Hansens chef 
har dog bedt ham om ikke at løse 
borgerrelaterede opgaver på ugens 
sidste dag. Det er meningen, at bor-
gerne skal vænne sig til at tale med 
kommunen på de andre dage.

De to øvrige fredage, der hidtil er 
passeret i kalenderen i forsøgsperi-
oden, har Bent Holmegaard Hansen 
holdt fri. 

“Det var fint nok”, siger han. 
“Den morsomme udgave er, at så har 
fruen lagt arbejdsplaner for mig der-
hjemme. Det er den tid på året, hvor 
havemøblerne skal sættes ind, og 
brændet skal på plads”. 

til gavn for hele familien
Gry Annika Jensen er i forsøgets tre 
første uger gået “all in” på ideen. 
Hun er vant til at arbejde fra kl. 7.30 
til 18 hver anden uge, når hendes to 
børn er hos deres far. Når de to teen-
agere bor hos hende, plejer arbejds-
tiden at ligge mellem 8.30 og 15.30. 

“Men det har ændret sig nu. Jeg 
har forklaret mine børn, at jeg er 
nødt til at komme senere hjem. Det 
passer faktisk rigtig godt med, at 
den yngste har lektiehjælp til kl. 17, 
og den ældste er selvkørende”, siger 
Gry Annika Jensen, der har 37 mi-
nutter i bil hjem til Roskilde.

Hun oplever, at de nye fredage er 
til gavn for familien.

“Når de kommer hjem om freda-
gen, har jeg jo nået en masse af det, 
jeg plejer at gøre i weekenden. Jeg 
har også været ude på tur og er fuld 
af energi. Næste fase er at få dem til 
at købe ind til hverdag”, siger hun. 

Til hverdag vil hun gerne have 
middagen på bordet kl. 19, selv om 
hun først er retur i Roskilde ca. kl. 18.

  fireDageSuge:

Det føles som en lille ferie
Alle 300 medarbejdere på rådhuset i Odsherred Kommune kastede sig i september ud i et 
treårigt forsøg med firedagesuge. For medarbejdere med små børn og hunde er det en hård 
omvæltning, fortæller to magistre. For andre føles det som at have en miniferie hver uge.

Gry Annika 
Jensen nyder 
at have fri om 
 fredagen, mens 
Bent Holmegaard 
Hansen konsta-
terer, at opga-
verne stadig er 
de samme. De er 
to af de 13 magi-
stre, der arbej-
der i Odsherred 
kommune, som 
i september 
indførte fire-
dagesuge. 
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– otte timers hvile i ugens fire før-
ste døgn.

“Dem med små børn har svært 
ved at få tingene til at hænge sam-
men. Nogle er allerede i underskud 
på timer nu. De siger: “Åh nej, nu 
er jeg nødt til at arbejde derhjemme 
om fredagen”. Men jeg siger, at det 
er da ikke værre end før, og så om 
nogle år, når børnene er store, kan 
I måske få glæde af fredagen”, siger 
Gry Annika Jensen.

“Nej, dem med hunde og små 
børn har det ikke så nemt”, siger 
Bent Holmegaard Hansen. 

En af hans kolleger er bekymret 
for, om hun kan klare at vende tilba-
ge efter barsel. Hun bor i området, 
men manden pendler til København, 
og hvordan skal hun nå at hente og 
bringe sine børn?

Det er helt afgørende for forsø-
get, at cheferne er indstillede på at 
give medarbejderne fleksibilitet i 
arbejdets tilrettelæggelse, siger de 
begge.

Det er op til hver enkelt medar-
bejder og chef at aftale hvordan. 
Men selv om medarbejderne har 
flekstid, kan det være svært at få 
kræfter til det hele. Hvis man for ek-
sempel går kl. 15.30 for at nå at hen-
te børn, er man velkommen til at 

flekse ind på arbejdet igen om afte-
nen. Det vil så være efter afhentning, 
ulvetime, indkøb, madlavning, op-
rydning og madpakkesmøring, at der 
skal findes energi til at tænde com-
puteren igen.

Det er der nogle, der kan. Gry An-
nika Jensen er en af dem. Andre tri-
ves ikke med det.

batterierne skal jo lades op
Også for en årgang som Bent Holme-
gaard Hansens kan de lange dage 
være en tand for anstrengende. Han 
er 65 år og sammenligner sig selv med 
en mobiltelefon af lidt ældre dato. 
Han er lidt længere om at lade op.

“Jeg vil ikke arbejde så hårdt, at 
jeg ikke kan andet end at gå død for-
an tv’et om aftenen”, siger han. “Jeg 
vil også have kræfter til at være en 
del af et team på tre, som træner 30 
fodbolddrenge på 10-11 år to gange 
om ugen. De har krav på, at jeg mø-
der op og er frisk”.

Derfor tilrettelægger han arbej-
det, så han har batteri til det hele. I 
går betød det, at han gik hjem kl. 15 
for at slappe af, så han kl. 18 var klar 
til et aftenmøde til kl. 21. 

Her til morgen var han ved skrive-
bordet igen kl. 7.30. Så helt udpint er 
hans batteri nu ikke.

oDSherreD-forSøgeT korT
Aftalen mellem Dansk Magisterforening og Odsherred 
Kommune løber i tre år. Den kan opsiges med tre må-
neders varsel. Medarbejderne står til rådighed for bor-
gerne – altid efter forudgående aftale – mellem kl. 8 og 
18 – i særlige tilfælde fra kl. 7 til 19. De arbejder 35 timer 
fordelt på ugens fire første dage og har fri om fredagen. 
Dertil kommer to ugentlige timer til kompetenceudvik-
ling. Hvis en medarbejder ikke kan få arbejds- og privat-
liv til at hænge sammen, kan dialog med lederen føre til 
vilkår, så det kan lykkes. Alternativt kan ansættelsen 
fortsætte på femdagesuge. Det er ikke intentionen, at 
medarbejderne gentagne gange ønsker sig ind og ud af 
forsøget. Aftalen evalueres første gang i foråret 2020.

kilde: aftale vedr. en firedages arbejdsuge mellem DM og odsherred 
kommune

fleksibilitet er afgørende
Det er længe siden, fagbevægel-
sen vandt kampen om otte timers 
arbejde, otte timers fri og otte ti-
mers hvile. 

I Odsherred ruller de nu den ud-
vikling tilbage – eller frem – alt ef-
ter øjet der ser. Mange medarbej-
dere bor i Storkøbenhavn. For 
dem betyder de nye vilkår 8,75 ti-
mers arbejde, tre timers pendling, 
fire timers fri og – hvis de har tid 

Gry Annika Jensen 
synes selv, at hun 
er heldig, at det er 
en del af hendes 
arbejde at komme 
ud af kontoret. Det 
er ikke så svært 
med de fire lange 
arbejdsdage, når 
man snildt får gået 
10.000 skridt om 
dagen.
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“Jeg er i den heldige situation, at 
jeg har en kattelem. Jeg kan gå på 
pension eller delpension, hvis jeg vil. 
Men jeg vil faktisk gerne være her og 
passe mit arbejde”, siger han.

forandringer tager tid
Begge understreger flere gange, at 
det hele endnu er meget nyt. Det er 
for tidligt at dømme. Først efter et 
års tid kan medarbejderne vurdere 
firedagesugen. 

Det tager nemlig tid at forandre 
vaner. Men det er på vej. Der er kom-
met flere biler på parkeringspladsen 
kl. 7 om morgenen, så medarbejder-
ne er ved at ændre deres rytmer.

Men det nye bookingsystem, hvor 
borgerne kan bestille tid til samtaler, 
er endnu ikke rigtigt oppe at køre. 
Her annoncerer medarbejderne, 
hvornår borgerne kan få et telefon-
møde på de forskellige sagsområder. 
Medarbejderne har et varsel på 48 ti-
mer, om de skal stå til rådighed eller 
ej, og arbejdsgiverne er i princippet 
ligeglade, om samtalerne føres fra 
rådhuset eller et andet sted. 

Endelig er der nyskabelsen kompe-
tencetiden. De to timer om ugen, som 
medarbejderne må bruge på at opda-
tere sig. Hvad vil det sige i praksis?

For Gry Annika Jensen var det for-
leden at tage til præsentation af nye 
maskiner til vandløbsvedligeholdel-
se, hvor hun også mødte en række 
kolleger fra andre kommuner. Bent 
Holmegaard Hansen tog til Folkemø-
det i Odsherred. Det var en lørdag 
med omkring 40 debatter og arran-
gementer, heraf flere inden for hans 
arbejdsområde.

De to magistre er begge opmærk-
somme på at cleare kompetenceak-
tiviteterne med cheferne. Det skulle 
nødig hedde sig, at det er spildtid og 
ikke noget værd. Slet ikke i en spare-
tid, hvor der er fyringer i luften. 

Det skal helst ikke ende med, at 
arbejdsgiverne vil spare kompeten-
cetimerne væk.

Det føles som en lille ferie
Når arbejdsgiverne er med på forsø-
get, skyldes det blandt andet, at de 
vil undersøge, om Odsherred Kom-
mune bliver en mere attraktiv ar-
bejdsplads. Det kan være svært at 
tiltrække den rette arbejdskraft til 
Højby, der ligger ca. 100 km fra Kø-
benhavn. 

Før forsøget gik i gang, var der al-
lerede mange, der afspadserede el-
ler arbejdede hjemme om fredagen. 

Rådhuset lukkede allerede kl. 12.30, 
og det var en kort dag at køre efter. 
Efter sigende var det et fredagstomt 
rådhus, der fik borgmester Thomas 
Adelskov til at foreslå, at kommunen 
lukkede helt.

Gør det kommunen til en attrak-
tiv arbejdsplads? Jo, måske for folk 
på 50+, der kan overveje at sælge lej-
ligheden i byen og flytte efter et job 
heroppe, mener Bent Holmegaard 
Hansen. 

Eller folk som mig, der har sto-
re børn og derfor godt kan pendle 
og arbejde længe, tilføjer Gry Anni-
ka Jensen:

“Jeg nyder i hvert fald helt vildt at 
vågne om lørdagen og tænke: “Gud, 
det er kun lørdag. Jeg har fri både i 
dag og i morgen”. Det føles som en 
hel lille ferie”.   ■

“Jeg nyder helt vildt at have  
fri om fredagen, og jeg har  

besluttet, at den dag skal jeg 
bruge på mig selv”.

gry annika jensen, naturgeograf

Bent Holmegaard 
Hansen har be-
sluttet sig for at 
passe godt på sig 
selv. Batteriet skal 
ikke køres fladt af 
lange dage, og han 
vil ikke give køb 
på at være med 
til at træne 30 
unge gutter i fod-
bold i sin fritid. 
Heldigvis har han 
en muselem, siger 
han. Han er 65 år 
og kan gå på pen-
sion eller delpen-
sion. 
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ARBEJDSMARKED

reT TiL kærLigheD
Bjarne Henrik Lundis
Forlaget Sidespejlet, 2019, 147 sider, 199 
kr. plus forsendelse, kan bestilles på 
mail@bjarnelundis.dk 

LGBT+ personer har i de senere år 
fået flere rettigheder her i Danmark. 
Men har fremskridtene gjort det let-
tere for LGBT+ personer at kunne 
være sig selv i hverdagen og på ar-
bejdspladsen. Det er noget af det, 
som bogen sætter fokus på. For det 
halter stadig med ligestillingen for 
LGBT-personer, og mange af dem bli-
ver derfor i skabet, når de møder ind 
på arbejde. Omkring halvdelen af 
LGBT-personer skjuler deres seksua-
litet eller kønsidentitet for kollegerne 
i frygt for at blive mødt af upassen-
de bemærkninger eller mobning. Det 
retter bogen “Ret til kærlighed” sø-
gelyset på. De medvirkende er i alde-
ren fra 19 år og til 76 år. De fortæller 
om, at kampen har flyttet sig fra ikke 
længere kun at handle om ligestil-
ling i forhold til seksualitet, men til 
en kamp om at have lige muligheder, 
uanset kønsudtryk og kønsidentitet. 
Bogen kommer også ind på, hvordan 
fagbevægelsen har arbejdet med li-
gestilling, både generelt og i forhold 
til LGBT-personer.  

ARKÆOLOGI

The Hammerum  
Burial Site

Customs and Clothing  
in the Roman Iron Age

Edited by
Tinna Møbjerg,  

Lise Ræder Knudsen,  
Hans Rostholm and  

Ulla Mannering

Museum Midtjylland 

Jutland Archaeological Society
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The hammerum  Burial 
Site – customs and 
clothing in the roman 
iron age
Redigeret af Tinna Møbjerg, 
 Ulla Mannering, Hans Rostholm 
og Lise Ræder knudsen (red.)

Jysk Arkæologisk Selskab i 
samarbejde med Museum Midt-
jylland, 2019, 224 sider, 300 kr.

Præsentation af undersøgel-
sen af en lille jernaldergrav-
plads fra Hammerum ved 
Herning. En kvindegrav på-
kalder sig særlig opmærk-
somhed, fordi den viste sig 
at indeholde ekstremt vel-
bevarede tekstiler. Forske-
re fra forskellige fagområder 
har undersøgt Hammerum-
pigens grav særdeles omhyg-
geligt. Det viser sig, at hun 
var iklædt en fint vævet kjo-
le og dækket af et sjal samt 
en form for tæppe. Tekstiler-
ne er fremstillet af lokal uld, 
men tydeligvis inspireret af 
den samtidige kontinentale 
stil. Også hendes frisure har 
kontinentalt præg.

FILOSOFI

at analysere med gilles 
Deleuze 
John Benedicto krejsler 
Samfundslitteratur, 2019,  
141 sider, 88 kr. 

Hvilken relevans har den 
franske filosof og sam-
fundstænker Gilles Deleuze 
for samfundsvidenskaberne, 
og hvordan kan man omsæt-
te hans tænkning i empiriske 
analyser? Det forsøger den-
ne bog at give svar på. Gen-
nem fire korte analyseeksem-
pler viser bogen, hvordan de 
teoretiske indsigter kan bru-
ges analytisk. De tre første ek-
sempler handler om skolen, 

dens politik, dens elever og 
ansatte (men har bredere re-
levans til analyser af velfærds-
professioner og -organisati-
oner), mens det fjerde er en 
bredere kapitalismeanalyse.

HISTORIE

american forces in 
greenland 1941-1958
Paul e. Ancker
Danish Institute for Aeronau-
tical Studies, 2019, 170 sider, 
220 kr., kan bestilles på  
DIAS@post.tele.dk

The book initially  describes 
Greenland and the sur-
rounding Artic environment. 
Next follows the historical 
background for American in-
terest in Greenland. When 
the war in Europe  broke out 
in September 1939, the USA 
kept a close eye on the situ-
ation, and when Denmark 
was occupied by Germany 
on April 9 1940 the State De-
partment  declared Green-
land an area of interest. 
After an agreement with 
Denmark the USA had the 
rights to establish and run 
airbases and naval bases in 
Greenland. After the war, 
the base at Narsarsuaq and 
the surrounding areas beca-
me a joint “Danish-Ameri-
can Defense Area”. The book 
ends in the 1950s, when the 
USA decided to up grade 
its airfields further north, 
which led to the decline of 
Narsarsuaq and the expansi-
on of the Thule Air Base.

RELIGION

What is religion?
Jeppe Sinding Jensen
Routledge, 2019, 168 sider, 
£23,99 

Starting from the premise 
that religion is a human en-
deavor that can be analyzed 
and compared across time 
and cultures, the book brings 
the most up-to-date scho-
larship to bear on human-
kind’s most enduring creati-
on. Religious belief is one of 

the most pervasive and ubi-
quitous characteristics of hu-
man society. Religion has in-
fluenced human lives since 
prehistoric times,  shaping 
the world views of cultures 
from isolated tribes to vast 
empires. The book opens 
with a brief history of the 
idea of religion, then  divides 
the study of religion into four 
essential topics – types, re-
presentations, practices and 
institutions – and  concludes 
with a final, eye-opening 
chapter on religion today.

SAMFUND

Life cycle risks and the 
politics of the Welfare 
State
carsten Jensen 
Aarhus Universitetsforlag, 
2019, 143 sider, 199,95 kr.

“Life Cycle Risks and the Po-
litics of the Welfare State” 
presents the dual risk model 
of the welfare state. Previous 
research in the field has pre-
dominantly studied the role 
of modernization and the as-
sociated labor market risks; 
this book gives equal weight 
to a different class of social 
risks, namely those related to 
the life cycle. Labor market 
and life cycle risks each have 
profound, but distinct con-
sequences for the political 
process of the welfare state, 
including public opinion for-
mation, party competition, 
and public policy-making. 
The dual risk model helps us 
to understand why some so-
cial programs are prioritized 
over others in terms of po-
litical attention and public 
spending – and how this pri-
oritization leads to mounting 
economic inequalities in mo-
dern-day societies.

Se flere bøger på 
magisterbladet.dk.  
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D en norske lingvist An-
dré Dannevig troede, 
det var spam, da han 
en junidag i 2018 fik en 
mail fra HBO Nordic 
med emnelinjen: Hjælp 

til udvikling af sproget i en science 
fiction-dramaserie. 

Men den var god nok. Mailen var 
fra Anne Bjørnstad, som skrev på en 
ny dramaserie for HBO Nordic, hvor 

folk fra fortiden dukker op i Oslo i 
vores tid. Hun spurgte, om André 
Dannevig eller nogen, han kendte, 
kunne hjælpe med at udvikle spro-
get i serien. 

Manusforfatteren ønskede hjælp 
til de sprog, som “fremvandrerne” 
talte i stenalderen, vikingetiden og 
1800-tallets Oslo.

“Det ville jeg rigtig gerne, men jeg 
havde brug for lidt hjælp. Jeg kend-
te Alexander K. Lykke og Julian Lys-
vik, som begge to har arbejdet med 
fantasysprog, og desuden har Alex-
ander speciale i oldnordisk”, siger 
André Dannevig, som på det tids-
punkt var videnskabelig assistent på 
Universitetet i Oslo. 

stenalderfolk taler mesolittisk
De tre lingvister mødtes hurtigt med 
Anne Bjørnstad, og den første opga-
ve var at skabe en helt ny accent til 
et nyt stenaldersprog.

“Vi ved noget om, hvordan man 
talte oldnordisk og norsk i 1800-tal-
let, men vi ved ikke noget om, hvil-
ket sprog de talte i stenalderen”, si-
ger Julian Lysvik, ph.d.-studerende 
på Institutt for lingvistiske og nordi-
ske studier ved Universitetet i Oslo. 

Han fortæller, at serien er en slags 
metafor for indvandringen, og at no-
get af det vanskeligste har været at 
finde ud af, hvordan det nye sprog 
skulle lyde, så det ikke blev en paro-
di på eksempelvis en stereotyp ind-
vandreraccent. 

De ville derfor udvikle en unik ac-
cent og tog træk fra forskellige sprog, 
som ikke er europæiske. Fx har de 
brugt “h-lyd” i slutningen af ord, 
som ikke er almindeligt for europæ-
iske sprog, men findes i blandt an-
det persisk. Tonefaldet er lånt fra et 
sprog i Kaukasus, som har et fladt to-
nefald, men som synker på sidste 
stavelse. Dermed har de undgået, at 
det ligner typisk norsk, som har et 
mere syngende tonefald. 

tešaksúl pešóf – de saltrejsende
Da den nye accent var på plads, del-
te de sig og arbejdede videre hver for 
sig. Julian Lysvik fortsatte med sten-
aldersproget eller mesolittisk, som 
de har døbt det.

Ligesom indvandrerne i dag ta-
ler deres egne sprog indbyrdes, taler 
fremvandrerne i serien mesolittisk og 
oldnordisk og et distingveret norsk 
med hinanden, og ordet fremvandrer 
er et godt eksempel på, hvordan det 
nye sprog er skruet sammen. 

“På deres sprog kalder de havet 
for det store salt. Så det udtryk, vi 
har brugt, er folk, som kommer fra 
saltet. På mesolittisk bliver det til 

  hBo NorDic MaiLeDe og SpurgTe:

Hej, vil du hjælpe til med at  
udvikle et nyt sprog?
Tre norske lingvister 
har udviklet sprogene 
i den nye norske HBO-
serie “Beforeigners”, 
hvor folk fra fortiden på 
uforklarlig vis dukker op 
af havet ved Operahuset 
i Oslo og skal finde sig 
til rette i nutiden. 

Alfhildr 
enginnsdottir 
er den første 
 betjent af vikin-
geoprindelse. 
Hun taler old-
nordisk med sine 
egne og norsk 
med sin kollega 
Lars Haaland.
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“tešaksúl pešóf”, hvor det første ord 
betyder “rejsende”, og det andet be-
tyder “salt””, siger Julian Lysvik.

Han har dannet nogle hundre-
de ord med hjælp fra et stykke soft-
ware, som han har kodet for at und-
gå, at sproget lyder for kunstigt. 

“Ordene skulle føles lette i mun-
den. Derfor har jeg set på, hvor ofte 
de forskellige lyde optræder i begyn-
delsen, slutningen og i midten af or-
dene, og sat dem ind i en tabel og 
udviklet en software, som danner 
ord baseret på lydfrekvenstabellen”, 
siger han.

vikingerne bruger en talafjǫl 
Alexander K. Lykke arbejdede vi-
dere med at tilpasse replikkerne til 
det oldnordiske sprog fra 1000-tal-
let, som vi også kender som vi-
kingetiden. Selv om vi har mange 
skriftlige oldnordiske kilder, er ru-
nesten stort set de eneste kilder fra 
1000-tallet. Men når man sammen-
ligner oldnordisk, gammelt dansk, 
svensk og norsk med runeskrifter 
kan man se, hvordan sproget må 
have været.

“Melodien kender vi imidlertid 
ikke, så man har i produktionen truf-
fet et kreativt valg om at give det old-
nordiske et islandsk tonefald”, si-
ger Alexander K. Lykke, som også 
er ph.d.-studerende ved Institutt for 
lingvistiske og nordiske studier på 
Universitetet i Oslo. 

Den største udfordring for Ale-
xander K. Lykke har været at over-
sætte et tillært sprogstadium og mo-
derne koncepter til oldnordisk og 
tage stilling til, hvornår de nye ord 
skulle være låneord fra nutidigt 
norsk eller helt nye ord. 

Talafjǫl er et af de nye ord, som 
Alexander K. Lykke har opfundet, 
og det betyder smartphone på old-
nordisk.

“Det er genkendeligt for de fleste 
nordmænd: et lille stykke træ, man 
taler ned i”, siger Alexander K. Lykke. 

En anden udfordring har været, 
hvordan vikingerne bandede. Kri-
stendommen var kun så småt kom-
met til Norge i 1000-tallet, så det vil-
le ikke give mening, hvis de sagde 
“satan” eller “helvede”.

“Men fra mindre pæne runerist-
ninger i kvæg-ribben ved vi, at vikin-
gerne brugte tabuord som “streða”, 
der omtrentligt svarer til det engel-
ske “fuck”. Derudover har jeg selv 
fundet på nogle saftige bandeord. 
Hvis du fx tager det oldnordiske ord 
for penis og knytter det til ordet for 
jotun, som var en kæmpe i den nor-
diske mytologi, får du bandeordet 
“jǫtnahreðr”, og det er jeg ret tilfreds 
med”, siger Alexander K. Lykke. 

1800-talssproget måtte 
ikke lyde for dansk
Fremvandrerne fra 1800-tallet kom-
mer alle fra overklassen, og det gjor-
de det lidt lettere for André Danne-
vig at tilpasse replikkerne i serien til 
1800-talsnorsk. Men bortset fra det 

“Det var en udfordring at udvik-
le et stenaldersprog, som ikke 
lyder som arabisk eller fransk, 
men som er sit helt eget”. 
julian Lysvik, ph.d.-studerende, Universitetet i Oslo

Navn kommer 
fra stenalderen 
og taler et helt 
nyt sprog, meso-
littisk, som tre 
norske lingvi-
ster har udvik-
let til den nye 
norske tv- serie 
“Beforeigners” 
fra HBO Nordic.
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var det ikke spor let, for det kunne 
hurtigt blive for uinteressant og kom-
me til at ligne nutidigt norsk for meget.

“For de talte en dialekt, som min-
der meget om den, man i dag kalder 
Oslovestdialekt”, siger André Danne-
vig, som i dag arbejder med sprog-
teknologi i Kelly Services for  Google 
Norge. 

Den største udfordring var derfor 
at finde en balance mellem det reali-
stiske, distinkte og interessante. 

“Som lingvist var jeg bange for, 
at kritikerne ville sige, at det var for 
dansk”, siger André Dannevig. For 

dengang var der en tæt kontakt til 
Danmark, og sproget indeholdt fle-
re danske taleformer såsom “far-
ve”, “have” og “mave”, mens de fle-
ste nordmænd i dag siger “farge”, 
“hage” og “mage”. 

De har alle tre indtalt replikkerne 
for skuespillerne på de sprog, de har 
arbejdet med, og da André Danne vig 
havde indtalt sine, syntes han, det 
lød kunstigt. Som om nogen bare 
havde forsøgt at spille teater med Ib-
sens værker.

Derfor gik han til sin farfar og 
spurgte ham, hvordan hans far, som 
var født i 1800-tallet, havde talt.

“Jeg fik fx ordene “liddelig” og 
“svineagtig”, som begge betyder rig-
tig flot. Så min farfar har fået lov til 
at præge tv-serien som en slags tids-
vidne”, siger André Dannevig.

Der går rygter om, at HBO er i 
gang med en sæson 2, og de tager 
alle tre gladelig turen en gang til, 
hvis det bliver aktuelt.   ■

”jeg har selv fundet på flere saftige 
 vikingebandeord, for langt fra alle var 
kristne, så det ville ikke give mening, 
hvis de sagde ”satan” eller ”helvede””.  
alexander k. Lykke, ph.d.-studerende, Universitetet i Oslo
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H.c. er fra 
1800- tallets 
overklasse 
og taler et 
 distingveret 
norsk.
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Nye DM netværk
Så er engagerede medlemmer klar med nye netværk i DM-regi    
- søg om en plads på dm.dk/netværk
• Digitalisering og dannelse (virtuelt netværk)
• FORNY – FORandring fra NYansatte (Aarhus)
• KAHOO – Karrieresøgende Akademikere i Horsens Og Omegn
• IVÆRKSÆTTERIET (Aalborg)
• Fagligt netværk for normkritik (hele landet)
• Nordic Female Entrepreneurs 
• ForumK – Erhvervsaktive kvinder i Viborg og omegn
• Natur(videnskabe)lige i Himmerland
• Digital Storytelling (Aarhus)
• PhD Career Network
• Meningsfuld SenKarriere (København)

Du kan se alle eksisterende netværk samt læse mere på dm.dk/netværk



båDe stUDerenDe, professorer og 
medarbejdere i private virksom-
heder skal fremover klædes bed-
re på til at forstå og være kritiske 
over for de digitale teknologier. 
Sådan lyder anbefalingen fra et 
enigt ekspertpanel, der står bag 
en ny rapport.

“Hvis vi fremover skal have et 
samfund, der er båret af demo-
krati og ligeværd, mener vi, at 
det er nødvendigt med en mas-
siv investering i digital dannelse 
på alle niveauer i uddannelsessy-
stemet”, siger Ole Sejer Iversen, 
der er medlem af ekspertpanelet 
og professor på Center for Com-
putational Thinking and Design 
på Aarhus Universitet.

Ekspertpanelet blev nedsat for 
et år siden af Dansk Magisterfor-
ening og Dansk IT for at kickstar-
te debatten om, hvilke færdighe-
der og kompetencer der skal til, 

for at børn og unge kan deltage 
aktivt i et digitaliseret samfund. 

Nu ligger rapporten klar. Og 
her fremgår det, at digital dan-
nelse ikke kun skal gælde børn 
og unge. I stedet anbefaler eks-
pertpanelet, at teknologiforstå-
else bliver et obligatorisk fag på 
alle uddannelser.

“Det her er ikke et spørgs-
mål om, at vi alle sammen skal 
lære at kode. Det er et spørgsmål 
om, at vi alle sammen skal være 
i stand til at afkode den digita-
le teknologi og den forretning, 
der ligger bag, så vi har mulig-
hed for at træffe kvalificerede 
tilvalg og fravalg”, siger Ole Se-
jer Iversen.

vigtigt for at sikre 
lighed og demokrati
Formand for Dansk Magisterfor-
ening, Camilla Gregersen, er po-

sitiv over for ekspertpanelets an-
befalinger:

“Det er nogle ambitiøse anbefa-
linger, som ekspertpanelet kommer 
med, men i en verden, der er så di-
gital som vores, tror jeg, at det er 
rigtigt, at vi skal tænke mere holi-
stisk og se på digital dannelse som 
vigtigt på alle uddannelsesniveau-
er. Det kræver nytænkning og ef-
teruddannelse af underviserne”, 
siger Camilla Gregersen. 

Hun mener, at anbefalingerne 
er nødvendige for at undgå en po-
larisering i samfundet: 

“Har vi ikke hele befolkningen 
med, kan digitaliseringen komme 
til at udfordre ligheden i samfun-
det i forhold til arbejdsmarkeds-
tilknytning og i forhold til det at 
være demokratiske borgere”, si-
ger Camilla Gregersen.

Humanister skal ind i kampen
Bliver anbefalingerne en realitet, 
vil det betyde, at humaniorastu-
derende på universiteterne frem-
over skal undervises i teknologi-
forståelse som obligatorisk fag, 
og at ansatte i det offentlige og 
private erhvervsliv fremover skal 
have tilbudt efteruddannelse i di-
gital teknologi.

“Det handler om, at vi alle 
sammen skal forstå, hvad digital 
teknologi er, og hvad teknologi-
en og digitaliseringen gør ved os 
som mennesker”, siger Ole Se-
jer Iversen.

Samtidig peger han på, at der 
er behov for, at flere humanister 
bidrager til at udvikle ny teknologi.

“Jeg savner, at humanister i 
større udstrækning blander sig 
i it-udviklingen og diskussionen 
omkring digitaliseringen. Jo mere 
diversitet vi har i udviklingen af 
digital teknologi, jo bedre er det 
for demokratiet”, siger Ole Se-
jer Iversen.

obligatorisk kompetenceløft
46 folkeskoler har siden august i 
år haft faget teknologiforståelse 
på skoleskemaet som en del af en 
treårig forsøgsordning. Og det er 
et godt skridt på vejen, mener Ole 
Sejer Iversen.

“Vi taler om, at børn er digi-
talt indfødte, men i virkeligheden 
er de digitalt udsatte. De er dyg-
tige til at bruge it, men de har for 
eksempel ikke alle forståelse for, 
at Snapchat og Snapstreaks er en 
del af en forretning, og at antallet 
af streaks ikke nødvendigvis er et 
parameter for dybden af sociale 
relationer”, siger Ole Sejer Iversen.

Ekspertpanelet anbefaler derfor 
også, at undervisere og professo-
rer overalt i uddannelsessystemet 
får et obligatorisk kompetence-
løft, så de får de nødvendige for-
udsætninger for at løfte den nye 
teknologifaglighed ind i under-
visningen.   ■

Digital dannelse skal gælde alle
Der er behov for, at teknologiforståelse og digital dannelse bliver gjort til et obligatorisk 
fag på alle uddannelser, mener ekspertpanel. Formand for Dansk Magisterforening 
Camilla Gregersen kalder panelets anbefalinger ambitiøse og nødvendige.

“vi skal alle sam-
men være i stand 
til at afkode den 
digitale teknologi 
og den forretning, 
der ligger bag”.
ole sejer iversen, professor

eT uDpLuk  
af ekSperTpaNeLeTS aNBefaLiNger:

•	Teknologiforståelse skal gøres til en obligatorisk og sammenhæn-
gende faglighed på alle niveauer i uddannelsessystemet. 

•	Undervisere på alle niveauer i uddannelsessystemet skal sikres et 
obligatorisk videns-, kompetence- og kapacitetsløft, så de får de 
nødvendige forudsætninger for at løfte den nye teknologifaglighed 
ind i undervisningen. 

•	Erhvervslivet opfordres til at gå sammen i partnerskaber for at 
imødekomme aktuelle efter- og videreuddannelsesbehov for deres 
medarbejdere i relation til teknologiforståelse. 

•	Undervisningsministeriets forsøgsfag i teknologiforståelse skal 
gøres til et obligatorisk fag for alle skolebørn, når den treårige for-
søgsperiode er afsluttet.
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Har du svært ved at balancere 
dine drømme om karriere med et 
meningsfuldt liv, hvor jobbet ikke 
sluger al din fritid? Hvis du har, er 
du langtfra alene. Her er seks råd til, 
hvordan du skaber balance.

6 gode råd

Sådan får du  
en bedre work- 
life-balance
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uDarBejD eN 
prioriTeriNgSLiSTe 
Når du har fået styr på, hvad der 
er vigtigst for dig, er næste skridt, 
at du sætter dig ned og udarbejder 
en liste over, hvad du bruger din tid 
på. Du har 24 timer i døgnet, og jo 
mere bevidst du er om, hvordan du 
bruger dine timer, jo nemmere bli-
ver det for dig at finde en god ba-
lance mellem dit arbejde og dit øv-
rige liv. Første skridt er at udar-
bejde et skema, der viser, hvordan 
dit liv ser ud lige nu: Hvor lang tid 
bruger du på arbejde, transport, 
indkøb, sport, madlavning, børne-
hentning, familiebesøg og have-
arbejde? Kort sagt skal du skrive 
alt ned, som du skal nå i løbet af 
en uge. Det kan måske lyde skørt 
og for de skemaforskrækkede di-
rekte klaustrofobisk – men ikke 
desto mindre er det for langt de 
fleste et godt redskab til at finde 
ud af, hvordan de bruger deres ti-
mer. Mange oplever at få en aha-
oplevelse, fordi det bliver tydeligt, 
hvor enderne ikke mødes. Når du 
har udfyldt dit skema, er dit næ-
ste skridt en prioriteret liste: Får 
du brugt tid på det, der er vigtigst? 
Eller er der noget, der skal ændres 
i dit skema, så det kommer til at 
flugte med dine drømme og håb for 
din hverdag? Det er vigtigt, at du 
husker at indlægge tid uden for-
mål, for det er det, der gør, at du 
ikke bryder sammen, når du gerne 
vil kaste dig ind i en ny spændende 
arbejdsopgave, eller når bussen 
er forsinket. Og sidst, men ikke 
mindst, skal du vide, at det er nor-
malt, hvis din første prioriterede 
plan ikke holder. Måske skal du 
rette den et par gange, før den bli-
ver et brugbart og realistisk red-
skab til at få styr på grænsen mel-
lem arbejde og fritid. 

2

keND DiN krop
Et andet vigtigt redskab, du skal 
gøre brug af, er at huske at lytte til 
din krops signaler. Hvordan reage-
rer din krop, når du bliver presset? 
Får du tankemylder, stresssympto-
mer, ondt i hovedet eller kort lunte? 
Det er vigtigt, at du kender din krop 
og forstår, hvad den fortæller dig, 
inden din balance når at tippe – og 
inden du for alvor får det dårligt og 
måske ender med at gå ned med 
stress og sygemelding. Hvis du ved, 
at du får tankemylder, inden du skal 
sove, når der ikke længere er ba-
lance mellem arbejde og fritid, så 
er du allerede godt på vej, fordi du 
ved, at du skal stoppe op og ændre 
på dine vaner og strategier. Vi ken-
der nok alle de alvorlige tegn, men 
kender du også de første tegn? Det 
er her, det er nemmest at sætte ind 
og rette op. 

fÅ STYr pÅ DiNe 
værDier   
For at finde en god balance mel-
lem dit arbejde og din fritid er du 
først og fremmest nødt til at kende 
dig selv. Det kan måske lyde let, 
men det er langtfra alle, der er op-
mærksomme på, om de lever i over-
ensstemmelse med det, der er vig-
tigt for dem. Din opgave er derfor 
at finde ud af, hvad der er vigtigst 
for dig. Og det kan faktisk være en 
svær øvelse, uanset om du er su-
per ambitiøs eller ej. Vil du gerne 
tilbringe så meget tid som muligt 
med dine børn, mens de er små? 
Drømmer du om at blive fagspecia-
list, eller satser du på at blive le-
der, inden du fylder 40? Uanset 
hvad dine ambitioner er, er det af-
gørende, at du er bevidst om, hvad 
du vil prioritere højest – og at den 
prioritering også betyder fravalg. 
Går du efter at gå tidligt hjem hver 
dag de næste ti år, bliver det højst 
sandsynligt ikke dig, der sætter sig 
i direktørstolen inden for de kom-
mende år. Og det er okay, fordi du 
bevidst har truffet et valg om, at no-
get andet er vigtigere for dig. 

3
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huSk forDeLeNe  
Hvis du oplever, at dit arbejde og 
din fritid smelter for meget sam-
men, er det måske også, fordi du 
har et arbejde med stor grad af 
fleksibilitet og frihed til selv at be-
stemme. De fleste akademikere 
har et fleksibelt job, og det kan der 
være mange fordele i. Det vigtige i 
den sammenhæng er, at du er af-
klaret med, hvornår du synes, at 
fleksibiliteten hjælper dig til at få 
det liv, du ønsker – og hvornår den 
er en hindring for, at du har det 
godt. Brug den viden til at få bragt 
fleksibiliteten i spil på en måde, 
som gavner. 

hiv faT i DiN chef 
En anden vej til at få styr på, hvor-
dan du afgrænser dit arbejde, er 
at tale med din chef. Du skal være 
åben omkring dine ambitioner på 
arbejdspladsen, ligesom du skal 
være åben omkring, at du synes, 
det er svært at holde en sund ba-
lance mellem dit arbejde og din fri-
tid. En sådan samtale afhænger 
selvfølgelig af, hvilken chef du har, 
og hvilket forhold I har til hinan-
den: Hvis I i forvejen har en god re-
lation, gør det alt andet lige så-
dan en samtale nemmere for begge 
parter, end hvis I ikke har. 

TaL MeD DiNe 
koLLeger 
Du skal vide, at du langtfra er 
alene, hvis du synes, at det er 
svært at få dit arbejde og din fri-
tid til at gå op i en højere enhed. 
Mange af dine kolleger kæmper 
sandsynligvis med samme proble-
matik. Det kan i sig selv være rart 
at vide, at der er andre, der er i 
samme båd som dig. Derudover er 
det også vigtigt at vide, fordi det 
at få en god work-life-balance er 
noget, som I kollektivt på arbejds-
pladsen kan arbejde for. Et godt 
råd er derfor, at du tager fat i din 

tillidsrepræsentant, din AC-klub 
eller dine nærmeste kolleger i 

afdelingen. Tag en snak om, 
hvad I kan gøre for, at der 
bliver skabt gode rammer 
for at få en sund balance. 
Husk, at det kan hjælpe jer, 
hvis I er opmærksomme 
på at støtte hinanden i at 
holde balancen. På langt 

de fleste arbejdspladser an-
erkender man for eksempel ty-
pisk, at det er okay at gå tidligt, 
hvis man skal hente børn. Her kan 
kolleger uden børn tit blive klemt, 
og det er vigtigt at få talt om. 
Derudover kan det også være en 
god ide at tage en åben snak om-
kring jeres forventninger til, hvor-
når man skal og ikke skal svare på 
mails. 

5

4

kilder: Cecilie Cohrt, karriererådgiver i 
Dansk Magisterforening, og bogen “Lea-
ding the Life You Want: skills for integra-
ting Work and Life” af stewart D. friedman, 
professor og ekspert i work-life-balance ved 
University of pennsylvania. 

66 gode råd 
Sådan får du  
en bedre work- 
life-balance
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Det er ikke LÆngere en privat-
sag, hvem forskere ved Copenha-
gen Business School arbejder for 
ved siden af deres beskæftigelse 
ved universitetet.

Det ligger fast, efter at ledel-
sen på CBS med medarbejdernes 
accept har besluttet, at forsker-
ne fremover skal offentliggøre 
alle bijob med en fortjeneste på 
mere end 5.000 kr. på deres CBS-
hjemmeside.

“Med det her initiativ vil vi ger-
ne sikre, at der ikke opstår hver-
ken begrundet eller ubegrundet 
mistanke om, at vores forskere 
har interessekonflikter”, siger 
Søren Hvidkjær, forskningsde-
kan ved CBS.

Tiltaget, som ifølge Søren 
Hvidkjær kommer efter sagen 
om  professor Steen Thomsens 
forsvar af Danske Bank, bety-
der, at forskerne blandt andet 
skal oplyse om:
•	 kontrakter med private 

 virksomheder
•	 arbejde i bestyrelser

•	 egen virksomhed
•	 rådgivning
•	 medlemskab af private eller 

fondsejede kommissioner og 
komiteer.

Hidtil har forskerne kunnet nøjes 
med at oplyse om deres bijob til 
deres nærmeste foresatte.

Ifølge Ole Helmersen, fællestil-
lidsrepræsentant for forskerne ved 
CBS, vedkommer det i princippet 
ikke universitetet, hvad forsker-
ne laver i deres fritid, men allige-
vel bakker han op om kravet, der 
har været omkring universitetets 
samarbejdsudvalg. 

Ole Helmersen sammenligner 
det nye regelsæt med kravet om 
åbenhed omkring økonomisk støt-
te til politiske partier.

“Det er det samme her, at vi 
oplyser om økonomiske forbin-
delser, der kan påvirke ens virke 
eller give mistanke om det. Sam-
tidig kommer CBS til at fremstå 
mere troværdig, og det er na-
turligvis i medarbejdernes in-
teresse”. 

I sagen om Steen Thomsen var 
der tale om en kronik, hvor CBS-
professoren kritiserede medier-
nes behandling af Danske Bank. 
I kronikken nævnte Steen Thom-
sen ikke, at det forskningscenter, 

han var leder af, havde modtaget 
en millionbevilling fra banken, og 
det har efterfølgende være disku-
teret i Akademisk Råd på CBS, om 
forskere fx i forbindelse med del-
tagelse i offentlige debatter skal 
deklarere potentielle interesse-
konflikter.

Den nye politik retter sig ikke 
mod denne problemstilling, men 
Søren Hvidkjær peger på, at uni-
versitetet allerede har retnings-
linjer for “god forskningskom-
munikation”, hvor det blandt 
andet fremgår, at forskerne har 
ansvar for at skelne mellem rol-
len som ekspert og rollen som 
debattør.

“Så vi må også appellere til 
forskernes sunde fornuft. Der 
må ikke herske tvivl om, at man 
er uafhængig, når man træder of-
fentligt frem, og det har jeg også 
fuld tillid til, at forskerne selv kan 
vurdere. Hvis vores forskere er i 
tvivl i et konkret tilfælde, hjælper 
vi naturligvis gerne”, siger Søren 
Hvidkjær.   ■

cBS-forskere skal 
offentliggøre bijob
I kølvandet på sagen om en professors forsvar af Danske Bank kræver CBS nu, 
at forskere ansat ved universitetet offentliggør deres bijob.

“Med det her 
initiativ vil vi 
gerne sikre, at 
der ikke opstår 
hverken begrun-
det eller ubegrun-
det mistanke om, 
at vores forskere 
har interessekon-
flikter”. 
søren Hvidkjær, forskningsdekan 
ved CBS
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Se hele udvalget på dmjx.dk/blivopdateret

Skab flere karrieremuligheder for dig selv med ny viden

Bliv endnu bedre til det, du allerede er god til, skaf kompetencer til  
din arbejdsplads eller gå en helt ny karrierevej.

Et godt sted at starte er en faglig opdatering hos Danmarks Medie-  
og Journalisthøjskole – det nye kursusudbud for foråret 2020 er ude nu.
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c hr. Hansen, Novo Nor-
disk, Novozymes og Ør-
sted er blandt verdens 
mest bæredygtige virk-
somheder, og den grøn-
ne profil har stor værdi 

i arbejdet for at rekruttere og fasthol-
de medarbejdere.

“Et af topargumenterne er bære-
dygtighed. Når folk søger job i Novo-
zymes, så er det det, virksomheden 
står for, vores formål, vores tekno-
logi og den måde, det hjælper men-
nesker og miljø på, der tiltrækker. 
Det er en enorm magnet for moder-
ne medarbejdere”, har eksempelvis 
Claus Stig Pedersen, direktør for Glo-
bal Sustainability & Public Affairs i 
Novozymes, sagt i Berlingske.

Udadtil reklamerer Novozymes dog 
ikke med, at virksomheden binder de 
ca. 2.600 danske medarbejderes pen-
sionspenge i Danica, der ud over inve-
steringer i kul og tjæresand også har 
aktier for over 600 mio. kr. i oliegigan-
terne Chevron og Exxon Mobile.

Chr. Hansen, Novo Nordisk og Ør-
sted har bundet 22.500 ansattes fir-

mapension i PFA, der investerer 
mere end 700 mio. kr. i olieselskaber 
som Chevron og Exxon Mobile. 

novo: ingen modsætninger
Novo Nordisk fornyede sin aftale 
med PFA i januar og har efterfølgen-
de vedtaget et ambitiøst mål om at 
være CO2-neutral i 2030. 

Ifølge Susanne Stormer, Vice Pre-
sident for Sustainability i Novo, er 
der “ikke nogen modsætning” mel-
lem pensionsaftalen med PFA og 
Novos CO2-målsætning, skriver hun 
i en skriftlig kommentar til Magister-
bladet.

Til spørgsmålet om, hvilke kon-
krete krav til bæredygtighed Novo 
har stillet til PFA, svarer hun:

“Da vi forhandlede kontrakten, 
havde vi naturligvis også en dialog om 
samfundsansvar – alle leverandører 
til Novo Nordisk skal leve op til vores 
standarder – og i den dialog talte vi 
også om ansvarlige investeringer”.

Novozymes forhandler aktuelt 
om en fornyelse af sin pensionsafta-
le med flere selskaber. Rasmus Lyn-

ge, Head of Global Labour and Em-
ployee Relations, oplyser i en mail, 
at bæredygtighed har været et “cen-
tralt punkt” i udbudsprocessen. Der-
for har det været et krav, at medar-
bejderne har skullet kunne vælge en 
“ekstra grøn investeringsprofil”. 

En sådan mulighed eksisterer al-
lerede i dag for Novo Nordisk og Ør-
steds medarbejdere i PFA, men i PFA 
oplyser pressechef Kristian Lund Pe-
dersen, at kun 3 pct. vælger denne 
mulighed, hvilket ifølge ham kan for-
klares med, at de færreste menne-
sker har “investeringskompetencer”. 

PFA’s tilbud om mere bæredygti-
ge pensionsinvesteringer indebærer 
nemlig, at kunderne selv overtager 

Grønne virksomheder sender 
ansattes pensionspenge til 
Chevron og Exxon Mobile
For virksomheder som Novo Nordisk og Ørsted er bæredygtighed væsentligt i konkurrencen 
om at tiltrække og fastholde medarbejdere. Men de ansattes pensionspenge investeres i 
verdens mest forurenende virksomheder. 

“Det er jo lidt en falsk varebe-
tegnelse, når man siger, at med-
arbejderne kan vælge en grøn 
pensionsinvestering”.
Lotte bjerrum køie, DM-tillidsrepræsentant i Ørsted
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ansvaret for at handle med aktier og 
obligationer. 

Care: forklaring ligner greenwashing
Ifølge John Nordbo, klimalobbyist i 
Care, nærmer det sig greenwashing, 
når Novozymes og Novo Nordisk pe-
ger på, at medarbejderne frit kan 
vælge grønne investeringer.

“Det er helt ude i hampen. Det er 
formalistisk bortforklaring og ikke 
en reel løsning for medarbejderne, 
at de selv skal forvalte deres inve-
steringer. Til gengæld har vi at gøre 
med så store selskaber, der med ga-
ranti har ressourcer til at sætte sig 
ind i den her problemstilling og via 
forhandlinger sørge for, at medarbej-
derne har en reel bæredygtig valg-
mulighed”, siger han.

Ifølge Rasmus Lynge i Novozymes 
har selskabet “en god og konstruk-
tiv forhandling med selskaberne”, 
men i øvrigt ikke stillet andre kon-
krete krav til bæredygtighed i det ak-
tuelle udbud. Novozymes har hel-
ler ikke i forbindelse med udbuddet 
bedt pensionsselskaberne oplyse om 

deres hensigter om frasalg af de fos-
sile aktier. 

“Novozymes kan jo ikke diktere, 
hvordan pensionsselskaberne skal 
investere, men vi kan udtrykke vores 
ønsker og lade det få betydning, når 
vi vælger leverandør, og det er det, 
vi gør”, skriver han.

I Novo Nordisk peger Susanne 
Stormer på, at “PFA praktiserer ak-
tivt ejerskab og derfor engagerer sig i 
de selskaber, de har investeringer i”. 

Susanne Stormer henviser speci-
fikt til Chevron og Exxon Mobile som 
eksempler på selskaber, PFA prakti-
serer aktivt ejerskab over for. 

“Det er en måde at søge indflydel-
se på og skubbe på den omstilling til 
en bæredygtig økonomi, som er nød-
vendig”, skriver hun.

Chevron og Exxon Mobiles besty-
relser har siden 1990’erne modstået 
talrige forsøg på at få vedtaget klima-
tiltag på selskabernes generalfor-
samlinger. Senest i maj lykkedes det 
Exxon Mobiles ledelse – med hjælp 
fra det amerikanske finanstilsyn – at 
få fjernet et forlag fra generalforsam-

lingen, der skulle pålægge selskabet 
at sætte mål for at sænke sin CO2- 
udledning i overensstemmelse med 
Paris-aftalen. 

På Chevrons generalforsamling, 
ligeledes i maj, blev et forslag om 
at pålægge selskabet at rapportere 
om sine planer for at reducere CO2- 
emmissioner ligeledes nedstemt.

Selvom også Ørsteds medarbejde-
re har mulighed for at vælge en sær-
lig grøn investeringsprofil i PFA, me-
ner DM-tillidsrepræsentant og biolog 
Lotte Bjerrum Køie, at de ellers store 
bæredygtige virksomheder skal være 
skarpere på pensionsområdet.

“Det er jo lidt en falsk varebeteg-
nelse, når man siger, at medarbej-
derne kan vælge en grøn pensionsin-
vestering. Så når der kommer en ny 
udbudsrunde, bør det være et oplagt 
krav, at der skal være en grøn inve-
steringsmulighed, som man ikke selv 
skal administrere”, siger hun.   ■

Medarbejderne i 
Novozymes arbej-
der i en af verdens 
grønneste virk-
somheder, men 
 deres pensions-
opsparinger er 
placeret i nogle af 
verdens mest for-
urenende oliesel-
skaber. Her er det 
klimaaktivister, 
der demonstrerer 
uden for et rets-
lokale i New York. 
exxon Mobil er af 
New York anklaget 
for i årevis at have 
bedraget investo-
rer og offentlighe-
den mht. risici for-
bundet med klima-
forandringer. 
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B are slap af og vær dig 
selv, lyder et typisk råd 
til jobsamtaler.

Men det er et dår-
ligt råd, for arbejdsgi-
veren er ikke interesse-

ret i, hvem du er. Han har derimod 
en forudfattet opfattelse af, hvordan 
du skal være. Og din succes under 
jobsamtalen afhænger dybest set af 
din evne til at optræde som denne fi-
gur, lyder den overraskende strate-
gi i en ny guidebog fra erhvervspsy-
kolog og rekrutteringsforsker Lars 
Lundmann.

Bogen er skrevet som et opgør 
med en række problematiske my-
ter om jobsøgning. Fx når det gælder 
det autentiske “jeg”, der skal overbe-
vise arbejdsgiveren.

“I virkeligheden er det ret en-
kelt. Hvis arbejdsgiveren elsker golf, 
så skal du ikke fortælle, at du hader 
golf, selvom det er det ærlige svar”, 
siger Lars Lundmann. 

Og uden at lyve kan du faktisk 
foregive, at du godt kan lide at spille 
golf, selvom det kun er minigolf, me-
ner han. 

“Når mennesker siger, at de el-
sker at spille golf, er det ofte ikke 
golf som sådan, de elsker, men sna-
rere de følelser og oplevelser, som 
golf fremkalder. Og hvis du kan iden-
tificere dig med det, så kan du mat-
che jobintervieweren”, uddyber Lars 
Lundmann.

Udskift så “golf” med “Excel”. Er 
det ikke fup og en opskrift på fiasko, 

hvis man foregiver at besidde faglige 
kompetencer, man ikke har?

“Hvis du siger: Nej, jeg kan ikke 
bruge Excel, så får du ikke jobbet, 
hvis det at kunne Excel er et krav til 
stillingen. Men du skal jo ikke bru-
ge Excel til jobsamtalen, først en må-
ned senere, når du starter i jobbet. 
Så jeg mener godt, at du kan foregi-
ve at være glad for Excel og så bruge 
tid på at tilegne det, inden du starter 
i jobbet”, siger Lars Lundmann.

“Om du ender med at blive en god 
og værdifuld medarbejder, afhænger 
ikke af, om du kan svare ja her og nu 
til Excel, men i langt højere grad af 
virksomhedens evne til at motivere 
dig”, tilføjer han. 

Han formulerer det også således: 
Om du er succesfuld, afhænger af, 
om de andre synes, du er en succes. 
Og videre: Personligheden findes 
ikke, kun vurderinger af den. Derfor 
skal der handles strategisk. Og det 

  TiL joBSaMTaLeN:

Hvis arbejdsgiveren elsker 
golf, skal du elske golf
Du skal ikke være dig selv under jobsamtalen. Du skal være den, 
arbejdsgiveren gerne vil have, lyder opfordringen fra erhvervspsykolog, 
som også sætter spørgsmålstegn ved cv’ets betydning. 

Opfordring til løgn 
og bedrag? ifølge 
Lars Lundmann 
er det legitimt at 
sælge sig selv som 
excel-entusiast 
til en jobsamtale, 
selvom det mod-
satte er tilfældet.
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er ikke nok bare at tale arbejdsgive-
ren efter munden. Det er der man-
ge, der kan.

En jobsøger bør for det første sæt-
te sig grundigt ind i, hvilken arbejds-
giver han står over for. Hvad går 
vedkommende op i, hvilke dyder er 
vigtige? Nogle oplysninger kan man 
google sig frem til, andre kan ind-
hentes via telefonopkald til personer 
i hans netværk eller hos arbejdsgive-
ren selv.

“Viser det sig, at vedkommen-
de går meget op i at medarbejdere 
er strukturerede, så er det det, man 
skal demonstrere. Og det nytter ikke 
noget, at man bare siger det. For at 
gøre det troværdigt skal man forbe-
rede konkrete eksempler”, siger Lars 
Lundmann.

Er det snarere kendskab til ud-
dannelsespolitik, der vægtes, ja, så 
må man pludselig vise stor interesse 
for uddannelsespolitik. Og igen: Selv-
om man p.t. ikke interesserer sig en 
tøddel for uddannelsespolitik, behø-
ver det ikke at være ensbetydende 
med, at arbejdsgiveren køber katten 
i sækken, siger Lars Lundmann.

“Om du bliver interesseret i og 
god til uddannelsespolitik, afhæn-
ger i høj grad af kulturen det sted, 
du kommer hen. Du kan blive god og 
glad for det, hvis du bliver motiveret 
til det”, siger han.

Men sætter cv’et ikke på forhånd 
en naturlig grænse for, hvilke job man 
kan gå efter? 

Ikke nødvendigvis, mener Lars 
Lundmann, hvis man tænker krea-

tivt og dropper ideen om, at cv’et er 
noget statisk eller objektivt. Tilsva-
rende er der heller ikke den mindste 
garanti for succes i jobbet, blot fordi 
man tilsyneladende har de kvalifika-
tioner, der efterlyses. 

“Selvom du i dit cv kan vise, at du 
har haft succes med at skabe vækst, 
og på papiret derfor passer per-
fekt ind i den her nye stilling, ja, så 
var baggrunden en helt anden end 
den situation og de arbejdsopgaver, 
du nu står over for. Et cv’s formål 
er ikke at fortælle, hvad du har la-
vet. Formålet er at skabe en fortolk-
ning hos arbejdsgiveren, der siger 
match!” siger Lars Lundmann.

Med andre ord skal man betragte 
cv’et som et redskab, der kan se for-
skelligt ud alt efter formålet. Og for-
målet er ikke, at cv’et skal sige noget 
om ansøgeren. Det eneste formål er 
at få ansøgeren til jobsamtalen. 

Er der huller i cv’et, eller mat-
cher det ikke arbejdsgiverens krav, 
kan man kompensere fx ved at beto-
ne referencer, i langt højere grad end 
man ellers ville have gjort. Eller lige-
frem få referencerne skrevet, så de 
retter sig specifikt mod det nye job.

“Hvis du har referencer, der vil 
sige, at du faktisk ville være su-
per troværdig i netop det her job på 
grund af dine egenskaber og kompe-
tencer, ja, så har du noget, der kan 
være mindst lige så godt som speci-
fik erfaring i et lignende job”.

Lars Lundmann mener, at man 
skal se jobsøgning som et avanceret 
spil. Et spil med tvivlsomme regler, 
fordi kriterierne for succes og trivsel 
i et job afhænger af helt andre ting, 
end hvad der kan komme op under 
jobsamtalen. Som fx ledelseskvalitet 
og kulturen på arbejdspladsen. 

“Når nu spillereglerne ofte er så 
uhensigtsmæssige både for dig som 
kandidat og for den virksomhed, 
som du skal ansættes i, skal du selv-
følgelig ikke være tynget af regler-
ne, men i stedet sætte dig godt ind i 
dem, så du kan vinde spillet”, siger 
han.   ■

“et cv’s formål er ikke at 
 fortælle, hvad du har lavet. 
formålet er at skabe en for-
tolkning hos arbejdsgiveren, 
der siger match!”
Lars Lundmann, erhvervspsykolog og rekrutteringsforsker

“Du skal ikke 
være dig selv 
– erhvervs-
psykologens guide 
til at få det job, 
du gerne vil have” 
er en bog af Lars 
Lundmann

3  goDe rÅD 
til jobsamtalen

 

1. Jobsamtalen er ikke en profes-
sionel relation 
De fleste jobinterviewere fore-
trækker mennesker, der min-
der om dem selv. Derfor skal du 
matche jobintervieweren. Det 
drejer sig om fx personlige vær-
dier, fritidsinteresser eller på-
klædning. Iscenesæt dig selv, 
således at du kan tolkes som 
“én ligesom jobintervieweren”. 
Selvom der er undtagelser, er 
dette hovedreglen.

2. Vær nummer 1 (eller nummer 2) 
Mange virksomheder afholder 
ofte jobsamtalerne på samme 
dag. Den første kandidat bli-
ver derfor ofte referenceramme 
for de efterfølgende kandida-
ter. Det betyder, at hvis den før-
ste kandidat bliver vurderet 
som egnet, så skal den næste 
være mere egnet, mere interes-
sant eller endda svare på svæ-
rere spørgsmål. 

3. Vær konkret 
Den gode jobinterviewer prøver 
at få dig til at give konkrete ek-
sempler på noget af det, som du 
siger. Ideen er, at hvis man kan 
sige noget konkret, specifikt og 
detaljeret om nogle episoder, så 
antager man, at det nok er, fordi 
man rent faktisk har prøvet det 
– også selvom man ikke har. 
Det kan du gøre ved det: For 
at klare dig bedre til jobsam-
talen skal du forberede dig på 
det, som du ved er vigtigt i stil-
lingen. I din forberedelse skal 
du øve dig på konkrete histo-
rier, der fortæller, hvad du kon-
kret har gjort, der minder om 
det, som du skal i det kom-
mende job.  
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S tatsminister Mette Fre-
deriksen (S) havde sto-
re planer, da hun i valg-
kampen bebudede et 
loft for det offentliges 
brug af private konsu-

lenter – og dermed ville flytte tre 
milliarder kroner til kernevelfærd.

Da hun efter sommerferien præ-
senterede S-regeringens pejlemærker 
for det politiske arbejde, var konsu-
lenterne en hovedprioritet sammen 
med klima, pension og velfærd. 

På papiret er potentialet til at få 
øje på. I 2017 brugte det offentlige 
14,4 milliarder på konsulentydelser, 
hvoraf staten tegnede sig for de 4,5 
mia. kr.

Men selvom S-regeringen havde 
Finansministeriet til rådighed, kun-
ne den ikke finde en eneste overflø-
dig konsulentkrone, da den op til fi-
nanslovsudspillet fik lejlighed til at 
gennemgå alle relevante poster.

I stedet for er opgøret med kon-
sulenterne endt i en arbejdsgruppe 
aftalt under økonomiforhandlinger-
ne med kommunerne. Arbejdsgrup-
pen skal se på “veje til at nedbringe 
anvendelsen af eksterne konsulen-
ter i stat, kommuner og regioner og 
løbende følge op på, om udviklingen 
går i den rigtige retning”. 

Og godt det samme, mener Per 
Nikolaj Bukh, professor i offentlig 
økonomistyring.

“Jeg tror, at forslaget kan være 
født ikke nødvendigvis hos en poli-
tiker, men hos en medarbejder med 
utrolig lidt indsigt i, hvordan tingene 
styres”, siger han.

I princippet kan man godt ind-
føre et loft på statens område, tilfø-
jer han, for her har man en ensar-
tet “konteringsplan”, og dermed er 
det i modsætning til det kommunale 
område muligt at fastslå forbruget af 
konsulentydelser. 

“Der er sådan set ikke noget juri-
disk forkert i, at man beslutter hvad 
som helst”, siger Per Nikolaj Bukh.

Langt sværere er det imidlertid at 
fastslå, om forbruget er for højt, me-
ner han. Det afslører et lækket rege-
ringsnotat, som Altinget har set.

Notatet indeholder et udkast til 
de overordnede prioriteringer for fi-
nanslovsudspillet og mulige finan-
sieringsforslag, herunder “at ind-
arbejde en reduktion af udgifter til 
konsulenter i staten”.

Men frem for at sætte et loft for 
konsulentudgifter foreslås det at 
nedbringe disse ved hjælp af en “ge-
nerel rammereduktion”.

“Det er lidt komisk. Man vurde-
rer, at der er et besparelsespotentia-

le, men man kan ikke måle det. Og 
institutionerne må selv bestemme, 
om de høster besparelsen der, hvor 
regeringen ønsker det, eller et an-
det sted. Med andre ord laver man 
en generel besparelse, der reelt intet 
har med konsulenter at gøre”, siger 
Per Nikolaj Bukh.

økonomidirektør: alt kan 
lade sig gøre, men …
På Aalborg Universitet er forbruget 
af konsulenter de sidste ti år vokset 
fra 46,7 mio. kr. til 84,8 millioner kr., 
men som andel af de samlede om-
kostninger er der tale om en beske-
den vækst fra 2,42 procent til 2,85 
procent.

Om udsigten til et konsulentloft 
siger universitetets økonomidirektør 
Antonino Castrone:

“Alt kan lade sig gøre, men vi for-
valter og forventes at forvalte på den 
bedst mulige måde, så det giver ikke 
mening at detailstyre på det her om-
råde”. 

Per Nikolaj Bukh er enig.
“Når man bevilger penge, så be-

vilger man ikke til blyanter eller kon-
sulenter. Man bevilger til formål. Ad-
ministrationerne er så bemyndiget 
til at løse opgaverne og afholde ud-
gifterne mest effektivt”, siger han.

Ifølge Kurt Klaudi Klausen, pro-
fessor i offentlig organisation, udgør 

Derfor endte S-regeringens  
opgør med dyre konsulenter  
som en død sild
I valgkampen ville Mette Frederiksen spare tre mia. kr. på det offentliges brug af 
konsulenter, men så fik partiet magten og parkerede ideen i en arbejdsgruppe.  

Det er især it-
ydelser, som det 
offentlige bru-
ger konsulent-
bistand til. ikke 
mindst i staten, 
hvor 63 procent af 
alle ydelser i 2018 
var relateret til it. 
iBM var et af de 
mest brugte kon-
sulenthuse.

“Det er administrativt be-
sværligt og fører ingen vegne”.
per nikolaj bukh, professor i økonomistyring
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rådgivning og rapporter fra eksterne 
konsulenter ofte grundlaget for be-
slutningstagere, og den indsigt kan 
det være “omkostningstungt ikke at 
have”.

På baggrund af en aktindsigt har 
Magisterbladet forelagt Kurt Klaudi 
Klausen beskrivelser af 38 indkøb af 
konsulentydelser på Aalborg Univer-
sitet. Det drejer sig om blandt andet 
bistand og supportaftaler i forbindel-
se med it-projekter, rådgivning i for-
bindelse med rekruttering af med-
arbejdere og ydelser i relation til en 
europæisk patentansøgning.

Eksemplerne viser ifølge Kurt 
Klaudi Klausen, at regeringen for-
mentlig skød langt over målet, da 
den lovede at spare 3 mia. kr. af de 11 
mia. kr., det offentlige sidste år brug-
te på konsulentkøb.

“Selvom man finder eksempler på 
køb, der nok kan undværes, uden at 
det medfører en katastrofe, synes jeg 
også, at indkøbene på Aalborg Uni-
versitet peger på, at man ikke skal 
overvurdere potentialet for besparel-
ser. I mange tilfælde er der tale om 
tilkøb af en ekspertise, det ville være 
meget dyrt selv at opbygge og vedli-
geholde”, siger han. 

kommuner udgør særligt problem
Ifølge Per Nikolaj Bukh vil den ned-
satte arbejdsgruppe støde på en sær-
lig udfordring, når det gælder kom-
munerne, der tegner sig for det 
største konsulentforbrug. For her 
er der i dag ikke noget brugbart da-
tagrundlag, og konsulentbegrebet, 
som ikke er fast defineret, dækker 
over alt fra advokatbistand og bygge-
tekniske opgaver til sundhedsfaglig 
og pædagogisk ekspertise.

Per Nikolaj Bukh forudser, at 
et konsulentloft i realiteten vil vir-
ke som et ineffektivt, bureaukratisk 
benspænd.

“Forestil dig, at du i en børnehave 
vil bruge 57.000 kr. på en psykolog, 
der skal arbejde med pædagogiske 
udfordringer. Normalt vil du måske 
kontere 27.000 kr. som undervisning 
og 30.000 kr. som rådgivning. Men 
på grund af loftet kan du kun bruge 
17.000 kr. Ja, så må du jo forsøge at 
gøre det til en anden form for udgift, 
og så kommer konsulenten tilbage 
med en helt anden ydelse. Og det er 
ikke engang snyd. Så et loft er admi-
nistrativt besværligt og fører ingen 
vegne”, siger han.   ■

her er en række eksempler på, hvad pengene går til på aalborg unversitet:

Supportaftale, universitetets  
budget-/planlægningssystem Prophix . . . . . . . . . . . . . . . . . 616.491,-
Projektforslag til forbedret service for  
internationale forskere og gæstestuderende i forbindelse  
med “ansøgning og tildeling af bolig” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .167.085,-
Konsulentbistand i forbindelse med  
europæisk patentansøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.645,-
“Tilpasset Accelerate Design Thinking Workshop med  
formålet at afdække forretningsmæssige krav og brugerbehov,  
udvikle og evaluere ideer og muligheder for den fremtidige  
indsats omkring AAU’s videnssamarbejde” . . . . . . . . . . . . . 300.000,-
Film, der indgår “i opbygningen af et stort website om  
skoleforskning og dagtilbudsforskning” på det daværende  
Institut for Læring og Filosofi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113.000,-
“Falkonertjeneste med henblik på at minimere gener ved  
mågers redebyggeri på universitetets bygningstage” . . . . . . . . 28.509,-
“Dj til alumnefest” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5.000,-
“Foreningen Brains Business ICT Norcoms medfinansiering  
til projektet Brains Business ICT North Denmark 2016-2018,  
85 deltagere”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 422.200,-
“Konsulentydelse i forbindelse med rekruttering  
af medarbejdere”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168.000,-
“Udlån af lægepraksis til eksamen” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17.679,- 
“Chefudvikling, sparring, telefonmøder” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15.429,-
AAU Student-app og studieguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.106.518,-
“Konsulentbistand i forbindelse med processen for  
omorganisering af TAP-administrationen på Institut for  
Sociologi og Socialt Arbejde & Institut for Statskundskab”.  .  .  .  . 471.577,-
Konsulentbistand og rammeaftale til styrkelse af den  
strategiske Public Affairs-indsats. Indsatsen skal  
“professionalisere AAU på tværs og mobilisere eksterne  
alliancepartnere”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385.470,-
kilder: Universiteternes indberetninger til styrelsen for institutioner og Uddannelsesstøtte,  
Danske Universiteter, aktindsigter og aaU-årsrapporter.

SÅDaN Bruger aaLBorg uNiverSiTeT 
koNSuLeNTkroNerNe
Statsminister Mette Frederiksen (S) satte før valget det offentliges brug af penge 
til konsulenter til debat. Hun lovede at spare tre milliarder kr. på konsulenter. Men 
hvad går pengene egentlig til ude i virkeligheden?

For at give et helt konkret eksempel har Magisterbladet søgt aktindsigt i et ud-
valg af konsulentkøb på Aalborg Universitet. Det viser sig, at universitetets brug 
af konsulenter er vokset støt siden 2010.  Siden 2010 er lønudgifterne vokset med 
54 pct., mens udgifterne til konsulentydelser er steget med 81 pct. til 84,8 mio. kr.
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ø konomiaftalen med 
kommunerne var iføl-
ge Socialdemokratiets 
finansminister, Nico-
lai Wammen, det “stør-
ste løft af kernevelfær-

den i flere år”.
Men et udpluk af de kommunale 

2020-budgetter, som med forsinkelse 
er aftalt i kommunerne i løbet af ok-
tober, tegner et mere dystert billede.

Det gælder blandt andet i Esbjerg 
Kommune, hvor byrådet for at imø-
degå stigende udgifter på familie-
området og handicapområdet har 
besluttet at spare i gennemsnit 104 
mio. kr. de kommende fire år, samti-
dig med at kommuneskatten hæves.

Blandt tiltagene er en drastisk be-
sparelse på det administrative om-
råde svarende til ca. 8 procent af det 
nuværende budget eller i alt 41 mio. 
kr. årligt fra 2021. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune in-
deholder budgetaftalen over de næ-
ste fire år besparelser for 256 mio. 
kr., hvilket blandt andet indebærer 
årlige effektiviseringer på alle drifts-
områder og administrative bespa-
relser for 14 mio. kr. svarende til 6,3 
pct. af budgettet.

I Kolding Kommune skærer byrå-
det 170 mio. kr. i udgifterne de kom-
mende år, et beløb, der skal læg-
ges oven i en besparelse på 96 mio. 
kr., der blev besluttet sidste år. Ifølge 
budgetaftalen skal der allerede næ-
ste år skæres 80 mio. kr. i serviceud-
gifter, mens budgetoverslagene for 
de kommende år lægger op til at fin-
de over 60 mio. kr. i “effektiviserin-
ger”. 

Mens sparekuren i Kolding Kom-
mune kommer i kølvandet på et 
pludseligt opdaget overforbrug på 

190 mio. kr. og ledsagende direktør-
fyringer, besluttede Odense Kommu-
ne allerede i februar at nedlægge 100 
stillinger eller ti pct. af den samlede 
administration for at få plads til øge-
de udgifter til børn og ældre i bud-
gettet for 2020. Afskedigelserne blev 
udmeldt 1. oktober.

esbjerg: administration 
skæres med 8 pct.
Esbjergs borgmester, Jesper Frost 
Rasmussen (V), var i første omgang 
“forsigtig optimist” efter Finansmi-

  STore NeDSkæriNger pÅ vej i koMMuNer: 

Fyringer, firedages arbejdsuge 
og administrative slankekure
Trods regeringens økonomiske håndsrækning i økonomiaftalen står en lang række kommuner 
over for drastiske besparelser, fremgår det af budgetaftalerne for 2020. 

nisteriets aftale med kommunerne, 
men siger nu, at aftalen “ikke giver 
en eneste krone” til kommunen.

“Regeringen og støttepartierne 
havde utrolig mange gode ideer op 
til folketingsvalget, men faktum er 
nu, at den demografiske udvikling 
tvinger os til store omstillinger, for 
vi bliver ikke kompenseret for flere 
børn og ældre”, siger han.

Borgmesteren erkender, at de ca. 
100 færre stillinger, som den admi-
nistrative besparelse på 8 pct. sva-
rer til, vil presse administrationen til 

esbjergs borg-
mester Jesper 
Frost Rasmussen 
(V) har sammen 
med det øvrige by-
råd stukket spare-
kniven ned i den 
kommunale admi-
nistration, der fra 
2021 beskæres 
med 41 mio. kr. el-
ler 8 pct. “Vi gør 
det med åbne øjne, 
for selvfølgelig be-
tyder det service-
forringelser og 
længere sagsbe-
handlingstid”, si-
ger han.

46  Magisterbladet 10 · November 2019

koMMuNaLe BeSpareLSer  Af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk · Foto: Martin Ravn/Jyske Fynske Medier/Ritzau Scanpix



står Det tiL byrådspolitikere i Es-
bjerg Kommune, vil rådhuset frem-
over være lukket om fredagen. 

Det fremgår af budgetforliget for 
2020 og indebærer, at op mod 600 
ansatte skal lægge alle ugens 37 ar-
bejdstimer fra mandag til torsdag. 
Foruden færre udgifter til rengøring, 
el og varme får kommunen ifølge be-
slutningen vekslet fredagens spise-
pause til arbejdstid de øvrige dage.

Ifølge Esbjergs borgmester, Jesper 
Frost Rasmussen (V), bliver der ikke 
tale om tvang.

“Jeg er fuldt ud bevidst om, at 
medarbejdernes behov er forskelli-
ge, og derfor har vi også understre-
get meget præcist, at det skal være 
en involverende proces, hvor fag-
foreninger, ledelse og MED-system 
skal komme med et oplæg i fælle-
skab. For det vil formodentlig kræve 
en stor grad af frivillighed, for at det 
kan praktiseres”, siger han. 

Biolog og DM-tillidsrepræsentant 
Mette Sejerup Rasmussen er dog 
skeptisk over for beslutningen, som 
et flertal i byrådet har vedtaget uden 
forudgående inddragelse af kommu-
nens samarbejdsorgan. 

Ifølge Mette Sejerup Rasmussen 
kan en firedages arbejdsuge være at-
traktiv for flere grupper, men hun 
tvivler på, at det kan give en bespa-
relse på 3,5 mio. kr., som kommunen 
har skønnet.

“De konverterer en frokostpause 
til arbejdstid, men man må formode, 
at en titimers arbejdsdag giver behov 
for flere småpauser, og så er bespa-
relsen tvivlsom”, siger hun.

Hun peger samtidig på, at forsla-
get forudsætter, at en firedages ar-
bejdsuge vil få nogle medarbejdere 
til at gå ned i tid.

“Så der lægges faktisk op til ret 
drastiske forandringer, som vi ikke 
på forhånd har været involveret i”, 
siger Mette Sejerup Rasmussen. 

DM: fleksibilitet skal ikke være 
et påskud for at spare 
I budgetforliget lægger kommunal-
politikerne op til, at resultatet af den 
kommende dialog mellem medarbej-
dere og ledelse skal præsenteres for 
politikerne i 2021 og implementeres 
ved udgangen af året.

Ifølge borgmester Jesper Frost 
Rasmussen viser den brede opbak-
ning til en ny forsøgsordning I Ods-
herred Kommune med en firedages 
arbejdsuge, at medarbejdere og le-
delse godt kan nå til enighed om en 
ny arbejdstidsaftale.

I Odsherred indebærer forsø-
get dog, at medarbejderne kun skal 
fordele 35 timer fra mandag til tors-
dag. De sidste to timer er såkaldte 
kompetencetimer, som medarbej-
derne selv kan disponere over. I Es-
bjerg ønsker kommunen, at alle 37 
timer skal afholdes som normal ar-
bejdstid.

I Dansk Magisterforening under-
streger formand Camilla Gregersen, 
at en ændring af arbejdstiden skal af-
tales i kommunens samarbejdsud-
valg. 

“Vi ved, at fleksibilitet giver stør-
re arbejdsglæde og et bedre arbejds-
miljø, og vi er derfor åbne over for, 
at man i Esbjerg overvejer nye mo-
deller med større fleksibilitet. Men 
det er afgørende, at ledelse og med-
arbejdere er enige om beslutninger-
ne. Fleksibiliteten skal gå begge veje 
og ikke bare være et bekvemt på-
skud for at spare”, siger Camilla Gre-
gersen.   ■

Sparekur: 
Endnu en kommune vil  
indføre firedages arbejdsuge
Esbjerg Kommune har vedtaget spareforslag om at 
indføre en firedages arbejdsuge. Tiltaget skal veksle 
en betalt frokost om fredagen til arbejdstid, men 
tillidsrepræsentant er skeptisk.

“regeringen og støt-
tepartierne havde 
utrolig mange gode 
ideer op til folke-
tingsvalget, men 
faktum er nu, at den 
demografiske udvik-
ling tvinger os til 
 store omstillinger”.
jesper frost rasmussen (v), borgme-
ster, Esbjerg Kommune

det yderste, en vurdering, som DM-
tillidsrepræsentant Mette Sejerup 
Rasmussen deler. Hun er samtidig 
oprørt over, at politikerne med bud-
getaftalen ønsker at indføre en “fire-
dages arbejdsuge for visse grupper 
af medarbejdere på det administrati-
ve område”. Et tiltag, der på sigt skal 
føre til en millionbesparelse.

tr i kolding: tag ansvar
I Kolding Kommune møder de kom-
mende års millionbesparelser ikke 
stor forståelse hos fællestillidsrepræ-
sentant for de 7.000 medarbejdere 
Hanne Thomsen.

“Det er voldsomt, og jeg kan ikke 
forstå, at vi er nået hertil, for vi var 
ude i en tilsvarende besparelse sid-
ste år. Dengang lovede politikerne, at 
det ikke skulle ske igen”.

Hanne Thomsen kritiserer samti-
dig, at byrådet udmønter de fleste be-
sparelser som generelle rammebespa-
relser frem for at pege på områder, 
der skal nedprioriteres. Eneste kon-
krete tiltag er indtil videre en bespa-
relse på ledelse og administration på 
10 mio. kr. svarende til 20 stillinger.

DM-tillidsrepræsentant Kristina 
Ladager er enig.

“Lige nu er der en frustration, 
fordi vi allerede sidste år blev skå-
ret ind til benet. Så vi har en forvent-
ning om, at politikerne løfter det her 
og finder ud af, hvor pengene skal 
hentes, og ikke mindst hvad vi frem-
adrettet ikke skal lave. Det er ledel-
sens ansvar, ikke medarbejdernes”, 
siger hun.   ■
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T ræk vejret helt ned i ma-
ven, og pust langsomt ud. 

Stress fylder overalt. 
I medierne. På uddan-
nelsesstederne og på ar-
bejdspladsen. Flere dan-

skere end nogensinde før er ramt 
af stress, og der er intet, der tyder 
på, at antallet af stressramte falder. 
Tværtimod. 

Men i stedet for at banke løs på in-
dividet ved at sige, at det ikke er ro-
bust nok til at klare tempoet og kra-
vene i samfundet, bør vi i stedet se 
på stress som en eksistentiel belast-
ningstilstand. 

Det mener ledelsesrådgiver, filo-
sof og forfatter Mette Vesterager, der 
er aktuel med bogen “Stress og ek-
sistens”.

“Et væsentligt kendetegn ved 
stress er, at de, der bliver ramt af 
stress, føler, at de selv er skyld i de-
res situation. Og det er ikke så mær-
keligt, for det er også det, vi fortæl-
ler hinanden. Vi ser individet som 
årsag til sine egne problemer. Men 

det er en for snæver tilgang”, siger 
Mette Vesterager.

Hun mener, at det er på tide, at vi 
gør op med de individuelle årsags-
forklaringer på stress. Det handler 
hverken om, at vi stiller for høje krav 
til os selv, eller om at vi vil for me-
get. Det handler i langt højere grad 
om de bagvedliggende sociale struk-
turer og kulturelle normer, der for-
mer vores liv og vores tanker og 
handlinger.

“Vi bliver nødt til at skelne mel-
lem manifesteringen af stress hos in-
dividet og den dybereliggende år-
sag til, at så mange i disse år er ramt 
af stress. Stress er en eksistentiel be-
lastningstilstand, der skyldes, at vi 
har skabt et samfund og nogle or-
ganisationer, der har forandret vo-
res eksistensmuligheder”, siger Met-
te Vesterager.

en følelse af meningstab
For at forstå den dybereliggende år-
sag til stress, som Mette Vesterager 
taler om, bliver man nødt til at for-
stå, hvad hun mener med eksistens 
og menneskets eksistentielle grund-
vilkår. For det er to begreber, der 
går igen, når Mette Vesterager skal 
forklare, hvorfor stress ikke kan re-
duceres til en manglende robusthed 
hos individet.

“Det, der adskiller os fra dyrene, 
er primært, at vi er meningsskaben-
de og selvfortolkende væsener. Det 

er aspekter, der står centralt i en ek-
sistentiel forståelse af mennesket”, 
siger Mette Vesterager.

Hun tager udgangspunkt i den ek-
sistentielle filosofi, der karakterise-
rer mennesket ved, at det forholder 
sig til sig selv og dermed hele tiden 
er under tilblivelse i modsætning 
til dyr, som bare er, hvad de nu en-
gang er. 

“Den måde, vi bevidst eller ube-
vidst forholder os til os selv på, sker 
på baggrund af nogle grundvilkår, 
der udgør en grundstruktur for den 
menneskelige eksistens. Skal vi for-
stå, hvem vi er, og hvorfor vi bliver 
stressede, må vi derfor forstå de vil-
kår, vi altid er underlagt”, siger Met-
te Vesterager.

Det gælder blandt andet det ek-
sistentielle vilkår, at vi som menne-
sker er forbundet med andre men-
nesker:

“Vi formes i samspil med andre 
mennesker og bliver til gennem an-
dres anerkendelse. Det er derfor en 
illusion at se os som løsrevne indivi-
der”, siger Mette Vesterager.

På et helt grundlæggende struktu-
relt plan har vi med andre ord brug 
for at være forbundet med andre 
mennesker for at trives. Men i de til-
tagende opbrud af fællesskaber, som 
præger vores samfund i dag, er vo-
res omgang med hinanden blevet 
mere fragmenteret, forklarer Mette 
Vesterager. 

“Vi har ikke længere så mange fa-
ste rammer i forhold til de sociale re-
lationer. Det fører til en større uvis-
hed og et tab af mening, og dermed 
bliver det eksistentielle pres på det 
enkelte individ større”, siger Mette 
Vesterager.

Vi bliVer syge,  
når Vi taLEr OM  
jObbEt, SOM OM  DEt 
Var ELitESpOrt
Det er fejlagtigt at tro, at stress skyldes manglende robusthed. I 
stedet må vi se på stress som en eksistentiel belastningstilstand, 
mener filosof og forfatter Mette Vesterager. 

“Det er blevet så normalt at 
overpræstere, at vi ikke selv 
kan få øje på det umenneske-
lige pres, vi er underlagt”.
Mette vesterager, ledelsesrådgiver

“Stress og 
 eksistens – Nye 

veje til at forstå og 
bekæmpe stress”, 

Hans Reitzels 
Forlag, 2019.
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præstationssamfundet
Det samme gælder vores eksisten-
tielle behov for vished, som er ud-
fordret i disse år, i takt med at vi har 
flere og flere muligheder at vælge 
imellem.

“Vi har en tendens til at forbin-
de valgmuligheder med noget godt, 
men når antallet af valgmuligheder 
er så højt, som det er for mange af os 
i dag, bliver vi handlingslammede og 
stressede”, siger Mette Vesterager.

Hun ønsker ikke at forherlige for-
tiden, men hun mener, at vi bliver 
nødt til at være bevidste om, hvor-
dan vores eksistensmuligheder har 
forandret sig i takt med udviklingen 
i samfundet, og hvordan det er med 
til at skabe stress, fordi det belaster 
vores eksistens.

“Vores liv er præget af nogle helt 
andre betingelser, end da vores bed-
steforældre var unge. I dag har de fle-
ste godt nok en vished for, at de går 
mætte i seng, men uvisheden er al-
ligevel steget, fordi vi oplever langt 
flere forandringer og hele tiden skal 
være omstillingsparate. Det er en be-
lastning ikke at vide, hvad der kom-
mer til at ske”, siger Mette Vesterager.

Samtidig peger Mette Vesterager 
på, at vi lever i et præstationssam-
fund, hvor vores værd som menne-
ske i højere grad end tidligere bliver 
defineret af vores præstationer. 

“Frygten for at blive en fiasko og 
udstødt af fællesskabet gør, at vi kon-
stant presser os selv. Det bliver for-
ventet, at man både som medarbej-
der og som leder er motiveret og 
engageret, og at man er passione-
ret omkring sit arbejde. Man pukler 
ikke, fordi man skal, men fordi man 
gerne selv vil – eller tror, man gerne 
selv vil”, siger Mette Vesterager.

elitesport er blevet idealet
Som ledelsesrådgiver møder Met-
te Vesterager ofte ledere, der ople-
ver stresssymptomer, men som har 
svært ved at se sig selv som stresse-
de, fordi de ikke synes, de kan udpe-
ge noget i deres liv som direkte år-
sag.

“Det er blevet så normalt at over-
præstere, at vi ikke selv kan få øje på 
det umenneskelige pres, vi er under-
lagt. Både i forhold til de mange eks-
tra timer, vi lægger i vores arbejde, 
og i forhold til at vi skal sigte mod 
mål, der hele tiden bevæger sig. Det 
skaber en følelse af meningsløshed 
og utilstrækkelighed, som kommer 
til udtryk i stress og depression”, si-
ger Mette Vesterager.

Skal vi finde nye veje ud af stress, 
mener hun derfor, at vi i første om-
gang må kaste et kritisk blik på de 
normer, der driver præstationssam-
fundet.

6  BuD pÅ 
nye veje ud af stress

 

1. Accepter, at stress ikke er no-
get, individet selv er skyld i.

2. Øg anerkendelsen af de stress-
ramte, og inddrag deres 
erfaringer.

3. Drop målstyring og det evinde-
lige fokus på effektiviseringer. 
Fokuser i stedet på mening og 
faglighed. 

4. Styrk relationerne, og skab fæl-
lesskaber, hvor der er plads til 
unikke individer, og hvor der ta-
ges ansvar for hinanden. 

5. Vær opmærksom på normerne 
om at skulle præstere, og led ef-
ter gavnlige modnormer. 

6. Vær bevidst om, at vi hele ti-
den forsøger at sætte tem-
poet op. Find eller skab steder, 
hvor der er plads til nærvær og 
fordybelse.

MeTTe veSTerager
UDDANNeLSe:
uddannet cand.mag. i filosofi med 
tilvalg i psykologi og er derudover 
uddannet civilingeniør.

JOB: 
Ledelsesrådgiver, coach, forfatter 
og underviser. Har arbejdet med 
ledelse i over 15 år.
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“Jeg er meget kritisk over for den 
måde, arbejdspladser i tiltagende 
grad bruger elitesportens sprog som 
en naturlig måde at tale om medar-
bejdernes præstationer på. Vi taler 
om “high performance” og om at ud-
nytte sit fulde potentiale. Der er ikke 
tid til at have en dårlig dag, en dår-
lig uge eller et dårligt år. Det handler 
hele tiden om at bide tænderne sam-
men og opildne sig selv til sejr”, siger 
Mette Vesterager.

Set i det lys mener Mette Ve-
sterager ikke, at det er underligt, at 
mange medarbejdere brænder ud og 
går ned med stress, og at medicin i 
form af smertestillende piller og so-
vemedicin er nødvendigt for mange. 
Ikke for at optimere arbejdet, men 
blot for at klare sig igennem dagen.

“Problemet er, at medarbejdere og 
ledere skal holde i langt flere år end 
elitesportsudøvere, der ofte bliver 
nedslidte i en ung alder. De præste-
rer desuden kun i korte afgrænsede 

intervaller. Det kan på ingen måde 
sammenlignes med at skulle præste-
re i en arbejdsuge, der ofte er over 37 
timer”, siger Mette Vesterager.

nye veje ud af stress
Men der er løsninger at hente. Og 
ifølge Mette Vesterager handler det 
i første omgang om, at vi får blik for 
de strukturelle og eksistentielle årsa-
ger til, hvorfor vi i stigende grad bli-
ver ramt af stress.

“Det er vigtigt at forstå, at det ikke 
er én selv, der er noget galt med. Når 
man først får øje på de normer, vi er 
underlagt, og forstår, hvad det gør 
ved et individ at være på en arbejds-
plads med høj uvished og mange for-
andringer, er det nemmere at sige 
fra og begynde at tage nogle bevidste 
valg”, siger Mette Vesterager.

Men det kræver også, at man på 
politisk og organisatorisk niveau be-
gynder at få blik for, hvordan sam-
fundet og arbejdskulturen i dag er 

med til at forme vores eksistensmu-
ligheder og belaste os.

“Vi kan ikke overlade opgaven 
med at mindske stress til individet 
selv. Vi er nødt til at se på, hvordan 
vi organiserer arbejdet og udvikler 
vores samfund. Forandringshastig-
heden er mange steder blevet for 
høj, og mange tiltag har fokus på at 
fremme hastigheden. Derfor bør vi 
se på, hvor vi kan sætte hastigheden 
ned og give plads til nærværet”, siger 
Mette Vesterager.

Samtidig peger hun på, at politi-
kere og arbejdsgivere skal give plads 
til skrøbeligheden og stoppe med at 
se menneskelig handlen som plan-
lagte produkter, der kan styres ned i 
de mindste detaljer:

“Medarbejdere skal ikke blot re-
duceres til tal i et regneark og udfø-
re effektive processer. De skal kunne 
handle ud fra deres faglighed, per-
sonlighed og værdier”, siger Mette 
Vesterager.   ■

Nyt karriereunivers
Er du i gang mEd at søgE job? EllEr skal du snart til lønsamtalE mEd chEfEn? 
EllEr Er du måskE i tvivl om, hvordan du kan brugE linkEdin til at forbEdrE 
dinE chancEr for at landE drømmEjobbEt?

Så hop ind i vores nye karriereunivers, hvor vi guider dig gennem arbejdslivets mange faser og viser,  
hvad andre med samme baggrund som dig bruger deres uddannelse til.

Læs mere på https://www.magisterbladet.dk/emneord/Karriere

magisterbladet.dk
M a g i s t e r b l a d e t  h a r  r e d a k t i o n e l  f r i h e d
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professionsHøjskoLen via skal 
se sig om efter en ny leder til den 
prestigefyldte animationsuddan-
nelse i Viborg.

Morten Thorning, der igen-
nem tre årtier har fungeret som 
uddannelses- og centerleder på 
The Animation Workshop (TAW), 
er fratrådt sin stilling 1. novem-
ber.  Ifølge en pressemeddelelse 
fra VIA sker fratrædelsen, efter 
at direktionen i VIA har foreta-
get en større omstrukturering af 
uddannelsen.

I den forbindelse har der vist 
sig ikke længere at være grund-
lag for at fortsætte samarbejdet 
på en for begge parter tilfreds-
stillende vis, hedder det i pres-
semeddelelsen.

kritik af advarsel
Professionshøjskoledirektør Kir-
sten Bundgaard ønsker ikke over 
for Magisterbladet at kommen-
tere yderligere på Morten Thor-
nings fratrædelse, da det er en 
personsag.

“Vi har drøftet forskellige mu-
ligheder, men har ikke kunnet 
nå frem til en aftale, der er hen-
sigtsmæssig og tilfredsstillende 
for begge parter efter omorga-

niseringen af TAW. Derfor er der 
ikke længere grundlag for at fort-
sætte samarbejdet”, siger Kirsten 
Bundgaard.

Hun ønsker heller ikke at ud-
dybe, om det har haft betydning 
for sagens udfald, at en række for-
valtningseksperter i seneste num-
mer af Magisterbladet kritiserede 
VIA’s øverste ledelse for i august 
at have ladet Morten Thorning 
slippe med en advarsel. Advars-
len blev givet, på baggrund af at 
en lang række uregelmæssighe-
der fandt sted i TAW’s økonomi-
forvaltning under hans ledelse.

“Men vi har taget de nødven-
dige skridt for at sikre økonomi-
en fremadrettet på TAW”, siger 
Kirsten Bundgaard.

fortsat stort minus i regnskabet
Magisterbladet beskrev i sit okto-
bernummer, hvordan økonomien 
på TAW i løbet af en toårig perio-
de blev kørt i sænk med Morten 
Thorning ved roret.

Ud over et budgetunderskud 
på 12,7 millioner i 2017 og 2018 
afslørede en revision i som-
mer, at TAW’s uddannelses- og 
centerleder i løbet af den toåri-
ge periode købte ydelser af sin 

familie for 678.000 kroner, at 
han rejste på første klasse og at 
der på VIA’s regning er sket en 
“ikke ubetydelig afholdelse af 
omkostninger for eksterne gæ-
ster”, uden at der foreligger en 
faglig begrundelse.

Regningen for overskridelserne 
skal betales af VIA’s overordnede 
rammebevilling, der også finan-
sierer fx lærer-, pædagog- og sy-
geplejerskeuddannelserne i hele 
Region Midtjylland.

En aktindsigt i TAW’s regnska-
ber, som Magisterbladet har fået,  
viser, at et betydeligt budgetunder-
skud fortsat plager uddannelsen. 
Halvårsregnskabet for 2019 viser 
således et minus efter 2. kvartal 
på 2.358.370 kroner.

beklager sin afgang
Den ændrede organisering bety-
der, at René Foli, der er uddannel-
sesdekan for alle storytelling-, de-
sign- og businessuddannelser, er 
indtrådt som overordnet leder af 
TAW – understøttet af forsknings-
chef Anders Bisgaard.

Ifølge pressemeddelelsen fra 
VIA beklager Morten Thorning 
selv sin afgang, men udtaler:

“Efter 31 år på jobbet som le-
der af TAW ved jeg, at det er en 
organisation i international top-
klasse, som har stærke fremtids-
udsigter og den portefølje af kom-
petencer, der skal til, for at det 
gode arbejde kan fortsætte. Jeg 
ønsker VIA og den nye ledelse 
al mulig held og lykke med op-
gaven og glæder mig til at følge 
The Animation Workshops frem-
tidige udvikling”.

Han har derudover kun øn-
sket at understrege over for Ma-
gisterbladet, at de organisatori-
ske ændringer i TAW har været 
undervejs siden 1. januar 2019, 
altså inden revisionsrapporten 
afdækkede problemer med hans 
økonomiforvaltning.   ■

Leder af 
animationsuddannelse 
fratræder
Morten Thorning, der igennem tre årtier har opbygget en animationsuddannelse i 
Viborg, fratræder. I sommer fik Morten Thorning en advarsel, efter at en revision 
afslørede en lang række uregelmæssigheder i økonomiforvaltningen.

“vi har taget de 
nødvendige skridt 
for at sikre øko-
nomien fremad-
rettet på TaW”.
kirsten bundgaard, professionshøj-
skoledirektør
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Arrangementer, 
inspiraton og 
kurser i DM
Som medlem af DM har du adgang til inspiration, 
ny viden og efteruddannelse. Her kan du se et 
udvalg af arrangementer i den kommende tid. 
Den fulde liste finder du altid på dm.dk/kalender  

DM tilbyder kurser, der kan være med til at 
styrke dine kompetencer og faglige profil.

Grafisk facilitering modul 2
25.-26. november 2019 – København 

Adobe Photoshop grundlæggende 
27.-28. november 2019 - Odense

SEO optimering - for ledige medlemmer 
28.-29. november 2019 - København 

Online bannere - for ledige medlemmer
29. januar 2020 - Aarhus

Infografik med Excel - for ledige medlemmer
30. januar 2020 - København 

Webinar om dansk korrekturlæsning 
3. februar 2020 - online 

Webinar om komma 
3. februar 2020 - online 

Adobe InDesign grundkursus
19.-20. februar 2020 - Aarhus
19.-20. februar 2020 - København

Infomøde for mentorer og mentees 
19. november 2019 – København
5. december 2019 - Aarhus  

Kinas udvikling som stormagt- og de 
implikationer det har for resten af verden 
19. november 2019 - København 

Forældresamarbejde i forhold til barnets sprogudvikling 
19. november 2019 - Aarhus 

Mød tænketanken, der er ved at 
transformere kapitalismen i England 
21. november 2019 - København 

Global karriere - overvejer du at rejse ud? 
21. november 2019 - København 

Verden ifølge humaniora - mød forfatterne 
25. november 2019 - København 

Teaming er nødvendig i komplekse 
organisationer 
27. november 2019 - København

Stormøde om kooperativer 
28. november 2019 - København 

Introduktion til Indesign 
20. november 2019 - Aarhus

Fastlæg din karrierestrategi 
28. november 2019 – København
9. december 2019 – Odense 
10. december 2019 – Aarhus 
12. december 2019 – Aalborg

Introduktion - Lav video med din mobil 
4. december 2019 - Aarhus

Praktisk konflikthåndtering 
10. december 2019 - København

Workshop: Prissætning, forhandling 
og det gode tilbud 
12. december 2019 – København

Workshop: Sælg varen 
- sådan tjener du penge
18. november 2019 - København 
28. januar 2020 - København

DM tilbyder arrangementer rettet specielt 
mod forskellige medlemssegmenter.

Ledere
Tankefælder – og hvordan vi undgår dem!
20. november 2019 – Webinar 

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø
26. november 2019 – København
4. december 2019 – Aarhus 

Freelancere og selvstændige 
SEO workshop med fokus på søgeordsanalysen 
21. november 2019 - København 

Julefrokost for julefrokostløse 
29. november 2019 - København

Offentligt ansatte
Konference: Få dit budskab igennem via nudging
21. januar 2020 – Aarhus

Besøg virkeligheden – Novo Nordisk 
19. november 2019 - Hillerød 

Fællesspisning: Ungdomskultur, 
digitalisering og fællesskaber 
21. november 2019 - København

Humanist uden undskyldninger – karriereveje
3. december 2019 - Aarhus

Værktøjskursus - Studieteknik 
18. november 2019 - København
20. november 2019 - Aalborg 
26. november 2019 - Odense
28. november 2019 - Aalborg 

Få styr på studieøkonomien 
5. december 2019 - København

Sund Snak - Meditation og mindfulness 
19. november 2019 - København

Sund Snak – Sunde Snacks
27. november 2019 - København
3. november 2019 - Aarhus 

Seniorer 
Du kan deltage, hvis du er seniormedlem af DM 
og samtidig er medlem af en af DM´s regionale 
seniorafdelinger. 

“Farver Ejnar Hansen” ved Kirsten Rykind-Eriksen
20. november 2019 – Odense
Tilmelding: soeren.schneider0@gmail.com

Enden på tragedie - foredrag om en ny roman 
27. november 2019 - Aarhus 
Tilmelding: joergen.eie@gmail.com

Nationalhymner og deres betydning før og nu
4. december 2019 - København 
Tilmelding: aase.riis@ishoejby.dk 

Generalforsamling samt foredrag om Seniorlivet
4. december 2019 - Aarhus 
Tilmelding: joergen.eie@gmail.com

Generalforsamling med julefrokost 
12. december 2019 - Odense  
Tilmelding: soeren.schneider0@gmail.com

Kurser Medlemsarrangementer Workshops

Målrettede arrangementer

Studerende
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en af Maria knude 
Oldhøj Nielsens 
arbejdsopgaver 
for Det Danske 
Filminstitut er at 
være redaktør på 
filmsitet “Danmark 
på film”. Her kan 
alle gå ind og se do-
kumentaroptagel-
ser fra Danmark 
gennem tiden.
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gode kollegaer 
trumfer løn 
Efter at have været på flere forskellige arbejdspladser har cand.
mag. i filmvidenskab Maria Knude Oldhøj Nielsen erfaret, hvor 
vigtigt det er at have gode kollegaer.

D a Det Danske Filmin-
stitut i København fik 
foretaget en APV, hvor 
pilen pegede på for me-
get stress, iværksat-
te man en trivselskam-

pagne for 2019, der skulle højne det 
gode kollegaskab og skrue ned for 
stress. Kampagnen har fået medar-
bejderne til at være bevidste om, 
hvor meget det betyder, at man har 
det godt med hinanden i hverdagen. 

“Det at komme 
på arbejde, hvor 
man kan snakke 
med nogen og have 
det sjovt, det bety-
der alt for mig. Jeg 
vil næsten vove at 
påstå, at det bety-
der mere end løn, 
og hvad jeg laver”, 
siger Maria Knude 
Oldhøj Nielsen. 

Inden hun blev 
fastansat i afdelin-
gen for arkiver og digitalisering hos 
DFI, har hun været på fire andre ar-
bejdspladser, der hver havde sin kul-
tur – ikke alle var lige vellykkede. I 
dag er hun selv meget opmærksom 
på, hvordan hun kan være en god 
kollega for andre. 

fællesskab frem for kliker
Maria Knude Oldhøj Nielsen har 11 
kollegaer i sin afdeling i Filmhuset i 
Gothersgade. Det er en velfungeren-
de gruppe, hvor kollegaerne har et 
tæt forhold, siger hun. 

“Der er faktisk rigtig meget hygge 
i vores afdeling. Der er tit nogle, der 
køber slik eller blomster til kontoret. 
Vi spiser morgenmad sammen hver 
fredag”, fortæller hun. 

Afdelingen lægger stor vægt på 
sociale initiativer, uanset om det 
gælder et slag bordtennis en sen ef-
termiddagstime eller en øl efter ar-
bejde. Afdelingen holder også både 
sommerfest og julefrokost – altså ud 
over den sommerfest og julefrokost, 

der i forvejen er ar-
rangeret fra DFI’s 
side. Den sociale 
omgang er ikke no-
get, Maria Knude 
Oldhøj Nielsen ta-
ger for givet.

“Jeg arbejdede 
på et tidspunkt et 
sted, hvor det at gå 
til frokost i samlet 
flok ikke var noget, 
man gjorde. Så var 
der tre-fire styk-

ker, der satte sig ét sted, og så var 
der nogle, der gik et andet sted hen. 
Der var kliker. Det syntes jeg var helt 
vildt mærkeligt, jeg har altid sat pris 
på, at alle sidder sammen og snakker 
sammen”, siger formidlings- og pro-
jektarbejderen. 

En anden dårlig oplevelse stam-
mer tilbage fra tiden, hvor hun var 
studentermedhjælper.

“Jeg har prøvet at få skældud af 
en kollega, hvor stemmen blev hæ-
vet. Det var meget demotiverende”, 
forklarer hun.   ■

“Det at komme på 
arbejde, hvor man 
kan snakke med 
nogen og have det 
sjovt, det betyder 
alt for mig”.
Maria knude oldhøj nielsen, for-
midlings- og projektmedarbejder
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5  gruNDregLer 
Maria knude oldhøj Nielsen har 
fem grundregler, hun følger, for 
at være en god kollega:

1. HiLS Sig godmorgen og farvel til dine 
kollegaer, så de føler sig set og hørt. 

2. VÆR eN MeNTOR Er du en af de æl-
dre og mere erfarne personer på 
din arbejdsplads, kan du tage en af 
de yngre, nyuddannede under dine 
vinger. 

3. FÆLLeS FROkOST Spørg de andre, 
om de vil med til frokost. Gør det til et 
fælles projekt, hvor alle er med.

4. TAG GODT iMOD NYANSATTe 
Giv nyansatte, der ikke ved, hvor-
dan tingene fungerer hos jer, ekstra 
opmærksomhed. 

5. TAL PÆNT Det skal ikke gå ud over 
kollegaerne, hvis du har en  dårlig dag.



LigeSTiLLiNgeN er gÅeT TiLBage, SiDeN 
jeg fik BørN 
Lotte Lauritzen, tillidsrepræsentant på Institut for Idræt og Ernæring, Køben-
havns Universitet 

Jeg har altid været af den opfattelse, at barselsorloven er helt 
central for mere kønslighed i hjemmet, men så sandelig også i 
forhold til løn og karriere på arbejdsmarkedet. Derfor kunne jeg 
ikke få hænderne ned, da EU-direktivet om øremærket barsel til 
mænd blev vedtaget, og da den danske regering annoncerede, 
at den ikke ville søge om dispensation. Men jeg blev slemt skuf-
fet, da jeg i oktober-udgaven af Magisterbladet læste ligestillings-
minister Mogens Jensens (MJ) syn 
på sagen. 

I mine øjne er det reelt gået til-
bage med ligestillingen i forbin-
delse med barsel, siden jeg fik 
børn for 20 år siden. Dengang var 
barselsorloven i alles bevidsthed 
ca. ½ år, som man evt. forlænge-
de med lidt forældreorlov, ind-
til barnet fik vuggestueplads, el-
ler man fik etableret en privat 
dagplejeordning med kommu-
nal støtte. Hvis man spørger unge 
kvinder nu, så siger de, at de har 
1 års barselsorlov, for de skelner 
ikke mellem barsel og forældre-
orlov på dagpenge – og MJ begår 
samme fejl. 

Det er min erfaring fra universitetet, at kvinder normalt er 
på orlov ca. 1 år i forbindelse med barsel, mens alle statistikker 
viser, at det går meget langsomt fremad, i forhold til hvor meget 
orlov mænd holder. Et af problemerne, som MJ nævner, er, at 
kvinderne ikke vil afgive orlov til faren, men noget andet er, at 
forældreorloven er på dagpenge, og at det typisk er dyrere for 
familien, hvis manden med den gennemsnitligt højere løn hol-
der forældreorlov. Den lønmæssige kønsulighed på arbejdsmar-
kedet er derfor i praksis en ond spiral.

MJ siger derefter, at fremgangen i ligestilling i forhold til bar-
sel i de andre nordiske lande skyldes, at de har lagt øremærket 
barsel til mænd oven i den eksisterende orlov for kvinder. Jeg er 

meget enig i denne win-win-tilgang. Dog er det, som regeringen 
påtænker, kun, at de nuværende 32 ugers forældreorlov med 
dagpenge skal deles 50:50 mellem faren og moren, men model-
len foreskriver, at forældrene frit kan overføre de 8 af deres 16 
uger til den anden part. 

Reelt er det, som regeringen lægger op til, altså ikke øremær-
ket barsel med fuld løn til mænd ud over de nuværende 2 ugers 
fædreorlov. Muligheden for nogle ekstra ugers dagpengebetalt 
forældreorlov er selvfølgelig ikke at kimse ad, men udspillet er 
efter min mening ikke noget, der vil bidrage væsentligt til mere 
ligestilling. Lur mig, om ikke kvinderne fortsætter med at tage 
broderparten af orloven.

Der vil ifølge MJ ikke blive implementeret nogle ændringer på 
området før efter de kommende OK-forhandlinger. Jeg vil opfor-
dre til, at DM udnytter de positive vinde på ligestillingsområdet 
og arbejder på en reel udvikling af mændenes rettigheder i for-
hold til deres børn og kvindernes forhold på arbejdsmarkedet.

friviLLigT arBejDe?
Stor debat ved Pensionistsektionens medlemsmøde 2019, som 
blev afholdt i Centralværkstedet i Aarhus. 

inge Lise vadont, formand for Pensionistsektionen
Det er forholdsvis let at komme til Centralværkstedet i Aarhus, 
hvor pensionistsektionen den 9. oktober 2019 holdt det årlige 
medlemsmøde. Konferencecentret, Centralværkstedet, ligger 
tæt på Aarhus Banegård og Bruuns Galleri, et stort shopping-
center. 

Nu er Jernbaneværkstedet, som Centralværkstedet blev kaldt 
i 1862, blevet forvandlet til et oplevelsescenter, hvor billederne 
på væggene i værkstederne minder gæsterne om, at værkstedet 
engang var en stor, kold hal, hvor der blev banket rust, og hvor 
lyden af hvinende toghjul skar i ørene. Da deltagerne dukkede 
op i Smedien, som er en del af Centralværkstedet, var de sking-
re lyde skiftet ud med musik, som strømmede ud af højttalerne. 
Overalt i hallen lyste store, hvide stearinlys rummet op. I nog-
le historiske rammer var scenen for Pensionistsektionens årlige 
medlemsmøde således sat.

Under beretningen lyttede deltagerne interesseret til, hvor-
dan den nye struktur i Dansk Magisterforening giver medlem-
merne mulighed for at indgå i netværk og interessefællesskaber, 

“Reelt er det, 
som regerin
gen lægger op 
til, altså ikke 
øremærket 
barsel med fuld 
løn til mænd ud 
over de nuvæ
rende 2 ugers 
fædreorlov”.

Sidste frist for debatindlæg til  nr. 11 er mandag den 25. november kl. 10. Debat indlæg sendes til magisterbladet@dm.dk. 

Indlæg må maksimalt være på 3.000 tegn inklusive mellem rum. Er et   debat indlæg for langt, vil det blive forkortet af redaktionen.
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jeg LæSTe MaiLS MeD MiN 
BaBY pÅ arMeN. Nu har 
jeg SagT STop
Det blålige skær fra telefonen skinnede op i 
ansigtet på Nanna Bøtkjærs nyfødte barn, når 
hun igen og igen tjekkede mails under barslen.

nanna behrendt bøtkjær

Vi kender det alle sammen.
Når noget fanger vores op-

mærksomhed og hiver fokus 
væk. En ulykke på den anden 
side af motorvejen eller et godt 
tilbud, der får os til at glemme 
indkøbssedlen.

På det seneste har jeg dog 
også taget mig selv i, at mit ar-
bejde hiver mig væk fra min fa-
milie. Ikke på den måde, at jeg 
bliver længere på arbejdet el-
ler har computeren fremme der-
hjemme, men mere på en måde, 
hvor min mobil bimler og bam-
ler, mens jeg burde have fokus 
på aftensmad, historielæsning 
eller lignende.

Jeg hører min 3-årige sige: 
“Mor, din telefon larmer igen”, 
mens vi begge prøver at holde 
fokus på, hvordan det skal gå 
med Den Kæmpestore Pære.

Og nu har jeg sagt stop.
Stop til at være to steder på 

en gang. Jeg kan sagtens være 
en god medarbejder, selvom 
jeg ikke læser mails hele døg-
net rundt.

Jeg synes i bund og grund 
altid, at jeg har været god til 
at sige fra. Jeg har altid kun-
net tage arbejde med hjem og 
har altid kunnet lægge det væk 
igen. Men da jeg gik på barsel 
for et års tid siden, gik det op 
for mig, hvor skørt det egent-
lig var med de mails, der fløj ind 
i mailboksen på alle mulige og 
umulige tidspunkter.

Med en nyfødt baby på ar-
men tog jeg mig selv i at gribe 
ud efter mobilen for at læse 
endnu en nyhed om organisa-

tionsændringer eller udvalgs-
dagsordener – og hvorfor?

Fordi jeg var – og stadig er – 
bange for at gå glip af noget.

Bange for, at jeg ikke slår 
til, hvis jeg ikke læser mailen 
hurtigt.

Bange for, at jeg ikke slår til, 
hvis jeg ikke får svaret med det 
samme.

Bange for, at jeg ikke slår til, 
hvis jeg ikke lige ved, hvad der 
er sket, mens jeg har været væk 
– om det så er på barsel eller på 
weekend.

Desværre er det et mønster, 
jeg kan se gå igen hos mine kol-
legaer. Jeg har kollegaer, der 
får stress eller symptomer på 
stress, men stadig beholder de-
res mail tilknyttet til deres mo-
bil. Hvad er argumentet egent-
lig for det? Er det en arbejds-
mæssig fear of missing out? Et 
pres fra chefen? Eller måske en 
måde at holde en tilknytning til 
et sted, hvor vi egentlig ikke er 
mentalt til stede?

Jeg siger ikke, at vores che-
fer presser os til at være på hele 
tiden, men jeg synes, at der kan 
være en implicit forventning om, 
at “det er det, man gør”.

Nu er jeg tilbage efter bar-
sel, og jeg har fastholdt en pri-
vat telefon uden mailadgang og 
en arbejdstelefon, der – for det 
meste – ligger fast på kontoret. 
Og jeg føler faktisk, at jeg er ret 
godt med alligevel.

Læs hele indlægget på 
magisterbladet.dk.  

Nanna Behrendt Bøtkjær er tillidsrepræ-
sentant. På Arbejdsmiljøbloggen sæt-
ter både tillidsvalgte og medarbejdere fra 
DM’s sekretariat fokus på udfordringer og 
løsninger i arbejdet med arbejdsmiljø.

BLog

altså ud over de fællesskaber, som Pensionistsektionen allere-
de har skabt rundtomkring i Danmark: Region Nordjylland, Re-
gion Midtjylland, Region Fyn og endelig Region Østdanmark. 
Netværk, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og ideer i 
faglige fællesskaber. 

Mens livet uden for de historiske rammer var i fuld gang, 
blev medlemsmødet rundet af med et oplæg om fordomme om 
at blive ældre og om at skifte arbejdslivet ud med pensionistli-

vet. Per K. Larsen, formand for 
Danske Seniorer, lagde op til, at 
der er mange muligheder i det 
ulønnede arbejdsliv. Dette syns-
punkt skabte en livlig debat om 
at gå ind i frivilligt arbejde ver-
sus lønnet arbejde. Nogle mente, 
at alt arbejde skal aflønnes – også 
frivilligt arbejde. Det er kun hu-
manister, der påtager sig frivilligt 
arbejde, mente en deltager ved 
mødet. Hun stillede også spørgs-

målet: Mon VVS’eren eller kirurgen laver frivilligt arbejde? Sva-
ret er nok, at det gør de ikke! 

De fleste pensionister vil gerne yde, ikke kun nyde, mener 
Per K. Larsen. Statistikken viser da også, at det frivillige bidrag 
til samfundet i form af ressourcestærke seniorer, som passer de-
res syge børnebørn, sparer virksomhederne for 450.000 fra-
værsdage. Det svarer til en årlig besparelse på 850 mio. kr. iføl-
ge Frivillighedsrapporten 2016-2018.

Medlemsmødet i Aarhus sluttede med en god historie fra det 
virkelige liv, hvor ressourcestærke pensionister viser, hvordan 
de kan være med til at spare penge og ændre på tingenes til-
stand! Danske Seniorer har fx været med til at afskaffe lægetjek-
ket i forbindelse med fornyelse af kørekortet ved 70 år. Det ko-
stede ca. 120 mio. kr. om året. Lægetjekket er uden betydning 
for trafiksikkerheden, understregede Per K. Larsen, og så er det 
dyrt for de ældre. Det er ikke mindst spild af lægernes tid. Det 
bør derfor ikke være alderen, som er afgørende for, om man 
skal til lægetjek. Det er sygdom etc., der er afgørende, mener 
Per K. Larsen. 

Det er kun fordomme, som sætter grænser for, hvad senio-
rerne kan! 

Bestyrelsen i Pensionistsektionen glæder sig til medlemsmø-
det i København i 2020!

“Det er kun hu
manister, der 
påtager sig fri
villigt arbejde, 
mente en delta
ger ved mødet”.
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Den fagdidaktiske forskning 
på grundskoleområdet er 
underprioriteret i Danmark 
– særligt forskningen i 
hvordan skolens danskfag 
kan bidrage til elevernes 
dannelse og uddannelse 
gennem hele skoleforløbet. 
På Læreruddannelsen har vi 
etableret et forsknings- og 
udviklingsprogram, som bl.a. 
rummer en satsning i dansk 
fagdidaktik. 

Vores ambition er at være 
førende inden for dette 
forskningsfelt, og vi søger 
en docent, der, i tæt sam-
arbejde med både interne 
og eksterne aktører, kan 
stå i spidsen for udviklingen 
af den danskdidaktiske (L1) 
forsknings- og udviklings-
satsning. Er det dig?

Læs mere på kp.dk/job og 
send din ansøgning senest  
1. december 2019.

DOCENT I 
DANSK FAGDIDAKTIK
Har du en stærk profil i dansk (L1) fagdidaktik, 
og vil du stå i spidsen for én af de vigtigste 
forsknings- og udviklingssatsninger på Københavns 
Professionshøjskoles Læreruddannelse?
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Tidshorisont: Stillingen er på fuld tid og ønskes besat 
snarest muligt

Ansøgningsfrist: 25. november 2019
Samtaler forventes afholdt i uge 50 og 51

Løn og ansættelsesforhold efter aftale. Den faglige 
 reference er til sekretariatsleder Katja Teilmann.

Ansøgning vedlagt cv sendes til:
Sekretariatsleder Katja Teilmann

Yderligere oplysninger:
Sekretariatsleder Katja Teilmann, tlf. 33 63 34 01/ 
katja.teilmann@apmollerfonde.dk

Læs mere om det sociale initiativ:
https://www.apmollerfonde.dk/socialindsats/

Fondsrådgiver til  
Den A.P. Møllerske Støttefonds  
sociale initiativ

Den A.P. Møllerske Støttefond er i fuld gang med en fokuseret 
indsats på det sociale område, hvortil Fondens bestyrelsen do-
nerede 750 mio. kr. i 2015. Der er brug for en ny fondsrådgiver, 
som bliver del af et team på fire. 

Teamet forbereder indstillinger til Fondens bestyrelse og sikrer i 
tæt dialog med ansøgerne, at støttede projekter udvikler sig po-
sitivt. Den røde tråd i det sociale initiativ er ”hjælp til selvhjælp” 
og troen på, at beskæftigelse og uddannelse skal tænkes som en 
del af den sociale indsats for udsatte borgere.

Fondsrådgiveren vil få ansvar for behandling af ansøgninger, 
dialog med ansøgere, projektopfølgning og netværksudvikling. 
Arbejdet foregår i samspil med teamet, men udføres i høj grad 
selvstændigt inden for det sociale initiativs ramme.

Vi søger en person, der:
–  Har en relevant videregående uddannelse.
–  Har indgående viden inden for et eller flere af Fondens fem 

fokusområder.
–  Trives med at arbejde selvstændigt.
–  Er god til at skabe dialog og tillidsfulde relationer.
–  Kan håndtere mange projekter med eksterne samarbejdspart-

nere.   
–  Er analytisk stærk og har kendskab til projektledelse.
–  Har erfaring med netværksarbejde og faglig formidling.
–  Er mobil og fleksibel – mange projekter finder sted rundt om i 

landet.



“Hvis jeg skal beskrive Grønlands
Selvstyre med 3 ord, vil det være
spændende, udfordrende og vigtigt.
Spændende, fordi vi har så mange
forskellige opgaver. Udfordrende, fordi 
opgaverne ofte er meget komplekse.
Vigtig, fordi det vi beslutter, har
betydning for borgeren.

Mit arbejde giver mening, når det giver 
mening for borgeren.”

Janus Chemnitz Kleist
Departementet for Uddannelse, Kultur,
Forskning og Kirke

Læs om jobmuligheder
i Grønlands Selvstyre på
www.naalakkersuisut.gl/job

Magisterbladet_janus.indd   1 08/01/2018   12.43

mppension.dk

MP Pension ønsker at bidrage til den grønne 
omstilling og sælger aktier for 644 mio. kr. i 
ExxonMobil, BP, Chevron, PetroChina, Rosneft, 
Royal Dutch Shell, Sinopec, Total, Petrobras og Equinor.
 
Vi har analyseret os frem til, at det er den rigtige beslutning 
i forhold til både afkast og ansvarlighed.

Vi ekskluderer verdens 
ti største olieselskaber

MP Pension ønsker at tage et medansvar for den grønne 
omstilling og sikre medlemmernes langsigtede afkastStemmer du?

Bestyrelsesvalg 2019

Hvilke tre kandidater skal stemmes  
ind i  MP Pensions bestyrelse? 

Det er vores 135.000 medlemmer  
og medejere, der bestemmer.

Du kan afgive din stemme fra 21. november 2019  
til 12. december 2019 kl. 18.

Vil du vide mere?
www.mppension.dk/stem

joB



Firedages
ugen føles 

som en 
lille ferie

SIDE 26

HBO 
bad tre 

lingvister om 
at udvikle et 

nyt sprog
SIDE 30

huMaNiSTer STorMer 
iND i erhvervSLiveT
Maria Arildsen læste kulturmødestudier 
og blev projektleder i softwaregigant SIDE 15
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VIL DU LEDE DEN 
DIGITALE UDVIKLING? 

Master i it-ledelse klæder 
ledere på til fremtiden.


