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Godt
grønt nytår

Vi er grønne i flok

Vi har over 140.000 medlemmer, som tilsammen 
investerer over 130 milliarder kroner.

 Alle vores medlemmer investerer i klimaet og bidrager 
til den grønne omstilling. Det enkelte medlem kan ikke 

til- eller fravælge at investere grønt. Hos AkademikerPension 
er vi grønne i flok.  

Værsgo. Lån & Spar giver tæt på

 5 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, 
der er medlem af DM

Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1952, book  
på lsb.dk/dm eller  
skriv til dm@lsb.dk

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). 

 De 3% i rente er på de første 50.000 kr.  
på løn kontoen. Der er 0% på resten.

 Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.  
Rentesatserne er variable og gælder  
pr. 9. maj 2019.

 Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.  
Men evt. ændringer og nye realkreditlån,  
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

Læs mere på www.lsb.dk/dm

I januar sætter vi i alt 4.916.420 kroner 
ind på lønkontoen hos medlemmer  
af DM. Det er renter til de mange  
med lemmer, som benytter sig af fordelen 
ved at være en del af en faglig organi
sation, der er medejer af Lån & Spar. 

Som DMmedlem kan du få personlige 
fordele og ekstra gode vilkår hos os.  
For eksempel 3% i rente på lønkontoen. 
Vi synes nemlig også, der skal være  
kontante fordele ved fællesskaber. 

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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Endnu en nedlukning af samfundet er i gang, og med den føl-
ger en lang række af udfordringer og problemer for os alle sam-
men. Det føles mest, som om 2020 strækker sig ind i det nye år, 
og det er, som om vejen mod enden er blevet endnu længere. Det 
er tungt.

Alligevel hører vi med jævne mellemrum, at dansk økonomi 
har klaret sig godt igennem krisen. Faktisk er Danmark et af de 
lande, der er kommet allerbedst igennem – og alt tyder på, at vo-
res samfundsmodel rummer de nødvendige elementer til at kom-
me godt igennem svære perioder.

Det skal vi glæde os over. Men vi skal også huske, at vores 
samfundsmodel er noget, vi skaber sammen og giver til hinanden 
– det er ikke noget, som Finansministeriet kan tage æren for.

Vi har knoklet os igennem de seneste måneder, selvom det har 
tæret på os både fysisk og psykisk. Hver især har vi bidraget til, at 
vi er kommet så langt, som vi er – og at vi med god ret stadig kan 
have forhåbninger om, at vi ikke står over for en lang og dyb øko-
nomisk krise.

Samtidig er de offentlige overenskomstforhandlinger godt i 
gang. Corona må ikke blive en undskyldning for at stramme liv-
remmen ekstra ind, hvis økonomien giver plads til noget andet. 
Det gælder både på det offentlige og på det private arbejdsmar-
ked, hvor mange virksomheder har været hårdt ramt, men hvor 
mange også er kommet godt igennem grundet medarbejdernes 
kæmpe indsats, fleksibilitet og villighed til at bidrage ekstra i en 
svær situation.

Nogle har mødt fysisk op på arbejde, mens andre har løst op-
gaverne hjemmefra. Begge dele skal respekteres, og alle fortje-

ner en ordentlig løn. Netop fordi medarbejderne har stærke kom-
petencer og dedikation, ser den danske økonomi langt bedre ud, 
end vi frygtede ved pandemiens start.

Det er vigtigt at holde fast i, at det psykiske og fysiske arbejds-
miljø skal have høj prioritet på de enkelte arbejdspladser i den 
kommende tid. Arbejdsmiljøet er under pres mange steder. Luk-
ningen af skoler og det, at mange om muligt holder de mindste 
hjemme, gør, at udfordringerne når helt nye højder. Det kan af og 
til føles som et rent hurlumhejhus at arbejde i, og derudover er 
mange – med rette – bekymrede for yderligere smittespredning 
og familiemedlemmers helbred. 

Jeg vil opfordre til, at vi på alle arbejdspladser husker rumme-
lighed og fleksibilitet og har blik for de afsavn, som mange af os 
lider i en svær tid. Der er brug for at lytte, og der er brug for eks-
tra fokus på trivsel, så vi kan hænge mentalt sammen. Det er en 
vanskelig ledelsesopgave, og ledelserne er også under pres, så 
husk, at I kan få sparring fra DM til at få arbejdsmiljøet til at hæn-
ge sammen i denne svære tid. 

Vi skal også prioritere det fysiske arbejdsmiljø, så vi ikke tager 
varig skade af de umage arbejdsforhold, der ofte er derhjemme. 
Det er en minoritet, der har plads til et hæve-sænke-skrivebord i 
privaten, og derfor skal vi skabe rammer til at pleje kroppen. For 
når vi forfalder kropsligt, påvirker det også vores humør. 

Vi skal hjælpe hinanden igennem de kommende måneder. 
Kommer Danmark ud af corona med en økonomi i behold, er vi 
mange, der kan klappe os selv og hinanden på skuldrene. Det 
skal vi minde os selv om i den kommende tid – og det gør vi også, 
når der forhandles overenskomster.  ■ 

2020 har ikke sluppet taget

“Jeg vil opfordre til, at vi på alle ar
bejdspladser husker rummelighed og 
fleksibilitet og har blik for de afsavn, 
som mange af os lider i en svær tid”.
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“Hvorfor spiser de  
ikke bare kage?”
Finansministeriet har udarbejdet en 
både ufrivilligt komisk og vigtig redegø-
relse på 275 sider om ulighed.

Rapporten er vigtig, fordi den faktuelt 
afliver enhver tvivl om, at Danmark er 
blevet skævere. 

Embedsmændene skriver, at uan-
set hvilken metode de bruger til at måle 
uligheden, så er den steget – fx er den så-
kaldte Gini-koefficient steget fra 20 pro-
cent i 1994 til godt 28 procent i 2018. 

Alt i alt er de 275 sider en guldgrube 
af fakta om indkomster, formuer og ulig-
hed i fx sundhed.

Vi får fx at vide, at de 1 procent rige-
ste ejer det samme som de to tredjede-
le mindst formuende. Og at de 10 pro-
cent rigeste ejer halvdelen af al formue i 
Danmark.

Og at de fattigste lever kortere. Af de 
fattigste 10 procent dør 10 procent tid-
ligt. Af de rigeste 10 procent dør kun 2 
procent tidligt. I 2000 var det 6,5 pro-
cent af de 10 procent fattigste, som døde 
tidligt, hvor det i dag er 10 procent. 

Det går først galt, når ministeriet skal 
udlægge, forklare og fortolke tallene. 
Først får vi en skønsang om, at hvis vi 
sammenligner med andre, så går det rig-
tig godt. Ja, det vidste vi godt.

Først herefter bliver rapporten ufrivil-
ligt komisk. Det store slagnummer hand-
ler nemlig om, at indkomstforskelle ikke 
skyldes ulige muligheder, men mere den 
enkeltes flid og valg af livsstil.

Midt i en periode, hvor alt fra Ver-
densbanken til FN går i rette med stigen-
de ulighed, fordi det skaber mindre sta-
bilitet, mindre tillid og mindre velstand, 
fremlægger Finansministeriet en bereg-
ning, som viser, at størstedelen af den 
økonomiske ulighed er ret og rimelig.

“De seneste årtiers økonomiske forsk-
ning i ulighed har givet fornyet indsigt. 
En afgørende pointe er vigtigheden af at 
skelne mellem omstændigheder uden for 
individets kontrol og individuelle valg og 
indsatser”.

Ministeriet når frem til følgende: 
“Hvis der tages udgangspunkt i de om-
stændigheder, som der findes oplysnin-
ger for tilbage i tid, kan det med nogen 
usikkerhed skønnes, at 8 procent af ind-
komstforskellene kan henføres til ulig-
hed i muligheder”. 

Prøv at tænke tanken til ende: Når jeg 
og andre højtlønnede skræver over den 

hjemløse på gaden, så kan vi betrygge os 
selv med, at vores gode liv for 92 procents 
vedkommende skyldes vores egen ind-
sats, mens den hjemløse blot kunne have 
udnyttet sine muligheder, der jo ikke for 
alvor adskiller sig fra vores andres mulig-
heder. Taberne kan takke sig selv.

Ministeriet tager naturligvis forbehold 
for, at tallene er usikre – de er jo ikke idi-
oter – men som læser må man konklude-
re, at ulighederne i Danmark er små og 
mestendels rimelige. 

En lang række fagfolk har allerede på 
Twitter konstateret, at ministeriets be-
regning er forenklet, misvisende, uvi-
denskabelig eller slet og ret dumpet på 
grund af metodefejl. 

Men hvorfor er rapporten fyldt med 
fine fakta og forvrøvlede udlægninger på 
samme tid?

Fordi man ikke kan løbe fra fakta, 
men kan have en tilskyndelse til at ret-
færdiggøre egen indsats. Den stigen-
de ulighed er jo i høj grad resultatet af 
politiske reformer designet i netop Fi-
nansministeriet. At bede netop dette 
ministerium om at udarbejde en ulig-
hedsredegørelse, er derfor som at bede 
ræven udarbejde en rapport om, hvem 
der har spist gæssene.

Der er ikke skyggen af tvivl om, at en 
meget lang række af de skatte- og ydel-
sesreformer, der blev designet i Finans-
ministeriet fra 2001 til 2017 under rege-
ringer ledet af Anders Fogh (V), Helle 
Thorning (S) og Lars Løkke (V), gjorde 
Danmark mere ulige.  

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
har vist, at 15 års skattereformer fra 
2000 til 2015 entydigt er kommet de ri-
geste til gode. De 1 procent rigeste har 
fået 80.000 kr. mere på kontoen af refor-
merne, mens de 10 procent fattigste har 
fået 1.000 kr. mere fra skattereformerne.

Og mens de rigeste fik skattelettelser, 
så skar man på overførselsindkomster-
ne. Dagpenge og kontanthjælp følger sta-
dig ikke med lønningerne og bliver syste-
matisk udhulet den dag i dag.

Nu er uligheden dokumenteret. Lad 
os holde op med at retfærdiggøre den og 
i stedet gøre noget ved den.  ■
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PENSION Af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk

Kvinders pensionsindbetaling 
haler ind på mændenes
Den gennemsnitlige størrelse på kvinders pensionsdepoter 
ligger 10 procent under mændenes. Det er en fremgang på 2,8 
procentpoint siden 2017. Ifølge DM’s formand viser fremgangen 
værdien af, at pension under barsel er blevet en del af de 
offentlige overenskomster.

DER ER ET STYKKE VEJ ENDNU, førend ligestil-
ling mellem kønnene også kan aflæses på pen-
sionsopsparingen. Men tallene går trods alt i 
den rigtige retning.

Nye beregninger fra AkademikerPension 
viser, at størrelsen på kvindernes pensions-
depoter i år ligger 10,9 procent under mæn-
denes. Det er en fremgang på 2,8 procent-
point sammenlignet med 2017. 

Det er især hos de yngre medlemmer af 
pensionskassen, at forskellene skrumper. I 
2020 indbetalte kvinder under 49 år i gen-
nemsnit 5.725 kroner i månedligt pensions-
bidrag, mens det tilsvarende tal for mænd 
var 5.956 kroner. 

Administrerende direktør i Akademiker-
Pension Jens Munch Holst understreger, at tal-
lene er et øjebliksbillede. Alligevel tror han, 
at 2020 meget vel kan blive et vendepunkt.

“Det er en meget positiv tendens, vi ser. 
Kvinderne indbetaler generelt mere, men især 
er de yngre kvinder blevet opmærksomme på 
at få gang i opsparingen til pensionen”, siger 
Jens Munch Holst.

Den positive udvikling understreger vær-
dien af, at det ved overenskomstforhandlin-
gerne lykkedes at få aftalt pension under bar-
sel til de offentligt ansatte kvinder. Det mener 
DM’s formand, Camilla Gregersen.

“Det gør en kæmpe forskel, at kvinder ikke 
får et pensionsefterslæb, når de er på barsel, 
og det skal vi have udbredt. Der er stadig land 
at vinde på det private område og i forhold til 
de individuelle kontrakter”, siger hun.

Ny interesse blandt de yngre
DM og AkademikerPension har sammen af-
holdt en række arrangementer i løbet af 2020 

med det formål at øge især de kvindelige med-
lemmers opmærksomhed på størrelsen af de-
res pensionsdepoter.

“Det er positivt, hvis også den indsats nu 
begynder at bære frugt og afspejle sig i ind-
betalingerne – det er jeg virkelig glad for og 
stolt af”, siger Camilla Gregersen. 

Tidligere har det typisk været sådan, at 
interessen for pensionsindbetalinger tog et 
ordentligt hop, når folk nåede op omkring 
50-årsalderen, forklarer AkademikerPensi-
ons Jens Munch Holst.

“Det er nyt, at ikke mindst kvinder under 
49 år tilsyneladende har fået en forøget op-
mærksomhed på deres pensionsopsparing. 
Samtidig kan vi håbe, at forskellene mellem 
mænds og kvinders indbetalinger også ud-
viskes, fordi lønforskellene udviskes”, siger 
pensionsselskabets direktør. 

Træerne vokser ikke ind i himlen, og reel 
ligestilling bliver først en realitet, når de struk-

turelle problemer er løst, påpeger Camilla 
Gregersen.

“Det er vigtigt, at kvinderne ikke sakker 
bagud. Og en øget øremærkning af barsels-
orloven er stadig en helt central nøgle til at 
få skabt fuld ligestilling, også på pensionsom-
rådet”, siger hun.   ■

“Kvinderne indbetaler 
generelt mere, men 
især er de yngre 
kvinder blevet 
opmærk  somme på at 
få gang i opsparingen 
til pensionen”.
Jens Munch Holst, administrerende direktør i 
AkademikerPension 

DM Akademikerbladet 1 · Januar 2021  7

 FAKTA OM PENSION

• I 2017 var gennemsnitsbidraget for en 
erhvervsaktiv kvinde 5.567 kr., mens 
det tilsvarende tal var 5.953 kr. for 
mænd. Dermed lå kvinders gennem-
snitlige bidrag 386 kr. eller 6,5 % under 
mænds i 2017.

• I 2020 var gennemsnitsbidraget for en 
erhvervsaktiv kvinde 5.939 kr., mens 
det tilsvarende tal var 6.318 kr. for 
mænd. Dermed lå kvinders gennem-
snitlige bidrag 379 kr. eller 6,0 % under 
mænds i 2020.

• I 2017 indbetalte kvinder under 49 år i 
gennemsnit 5.379 kr. i løbende bidrag, 
mens det tilsvarende tal for mænd var 
5.620 kr. (dvs. at kvinders bidrag lå 241 
kr. eller 4,3 % under mænds).

• I 2020 indbetalte kvinder under 49 år i 
gennemsnit 5.725 kr. i løbende bidrag, 
mens det tilsvarende tal for mænd var 
5.956 kr. (dvs. at kvinders bidrag lå 231 
kr. eller 3,9 % under mænds).

Kilde: Akademikerpension

Nyt job?
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www.naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger



NY TREPARTSAFTALE 
SKAL SIKRE BEDRE 
ARBEJDSMILJØ
Regeringen er sammen med arbejds-
markedets parter blevet enige om en 
ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, 
som gælder til 2030, der indeholder en 
række nye mål. Herunder blandt an-
det at færre skal udsættes for væsent-
lige psykiske belastninger. Aftalen skal 
nu omsættes til egentlige måltal i ud-
valgte brancher, da udfordringerne 
er forskellige fra branche til branche. 
Regeringen har sammen med senior-
pensionsforligskredsen afsat 95 mil-
lioner kr. til BrancheFællesskaberne 
for Arbejdsmiljø, som skal understøtte, 
at Danmark når de nationale arbejds-
miljømål. De nationale arbejdsmiljø-
mål skal evalueres inden udgangen af 
2024.

GRETA THUNBERG BLIVER MYNDIG: 

Endelig fri fra klima
sammensværgelser
Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, der er 
blevet verdensberømt, siden hun begyndte at strejke 
uden for Riksdagen som 15-årig, er blevet myndig. 
Hun fyldte således 18 år den 3. januar og spøgte på 
dagen på Twitter med, at hun er fri fra sine forældres 
formynderi: “I aften finder du mig nede på den lokale 
pub afslørende alle de mørke hemmeligheder bag 
klima- og skolestrejkesammensværgelsen og mine 
onde formyndere, der ikke længere kan kontrollere 
mig! Jeg er endelig fri”, skrev Thunberg. 

SIDEN SIDST  Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk

Nogle af de små virksomheder, som er hårdest ramt af Covid-19-restriktioner, har ventet 
forgæves i månedsvis på kompensation. I en mindre stikprøve blandt leverandører til kul-
tur-, sports- og eventbranchen foretaget af brancheorganisationen SMVdanmark sva-
rer 47 procent, at de stadig venter på kompensation. I gennemsnit har de foreløbigt ven-
tet i 70 dage. “Vi har at gøre med nogle af de hårdest ramte virksomheder i Danmark. De 
har mistet stort set hele deres indtægtsgrundlag og er dybt afhængige af kompensatio-
nen, så de kan betale deres regninger og deres ansattes løn. Derfor er det helt uaccep-
tabelt, at de skal vente så længe på pengene”, siger Mia Amalie Holstein, cheføkonom og 
politisk chef i SMVdanmark.  

Danskerne sparede  
mere op i 2020
Covid-19-krisen er den altoverskyggende årsag til, at borgerne i de første tre 
kvartaler af 2020 sparede en markant større del af deres disponible indkomst 
op end normalt, skriver Danmarks Statistik. I årets første tre kvartaler satte 
danskerne hhv. 8,0 procent, 13,4 procent og 10 procent af deres disponible ind-
komst til side til opsparing. Til sammenligning opsparede borgerne i gennem-
snit 4,8 procent af deres rådighedsbeløb i den foregående fireårsperiode. 

Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn3

72
Så mange betalte fri- og fra-
værsdage har offentligt an-
satte i gennemsnit hvert år. 
Privatansatte har derimod 
hvert år cirka 50 betalte fri- 
og fraværsdage. Forskellen 
er ca. 22 dage, eller hvad der 
svarer til fire uger om året. 
Det viser en ny analyse fra 
Dansk Arbejdsgiverforening 
(DA), som med analysen blan-
der sig i debatten om lønfor-
skelle mellem det offentlige og 
private arbejdsmarked forud 
for de snarlige overenskomst-
forhandlinger på det offentlige 
område OK21.

Små virksomheder venter  
i månedsvis på kompensation

“Der er for første gang 
længe virkelig sket noget 
på det område. Og vi er 
først lige begyndt. Og jeg 
synes, det er så tanke
vækkende, at hverken 
vores dronning eller 
statsminister nævner en 
af de største revolutio
ner i Danmark i nyere tid 
i deres nytårstaler. Så 
må Tessa jo gøre det”.
Maria Jencel, vært på DR P3, hylder i Ekstra Bladet rap-
peren Tessas nytårstale i DR Deadline

Foto: Ulrik Jantzen

Foto: Pr ivat
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Du er en attraktiv medarbejder, når du har en stærk kommunikationsfaglighed. 
Med et diplomkursus – eller en hel diplomuddannelse – fra DMJX får du den 
nyeste viden og de stærkeste redskaber til at skabe værdi i dit job.

Undervisningen hviler på et solidt teoretisk fundament og bliver tilrettelagt 
med udgangspunkt i din aktuelle hverdag. På den måde løser du konkrete 
udfordringer i dit arbejdsliv allerede, mens du er på kursus.

Boost din kommunikationsfaglighed med et diplomkursus fra DMJX – og ryk 
dig til næste niveau i din karriere.

Styrk din karriere  
med et diplomkursus 
i kommunikation

Her er et ud-
valg af forårets  
diplomkurser:

Mundtlig formidling                    
Start 15. marts

Journalistik for 
kommunikatører                     
Start 18. marts
 
Rådgiverens  
gennemslagskraft 
Start 24. marts
 
Digital trans- 
formation for  
kommunikatører
Start 7. april
 
Brandingstrategi 
og kampagner
Start 19. april

Find dit næste kursus på  
dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse
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Af Lasse Højsgaard · lah@dm.dk · Illustrationer: Screendump Facebook/Twitter

TILBAGE TIL 
SKOLEN I 
KÆRET
Centralisering er noget skidt, 
var et af budskaberne i stats-
ministerens nytårstale, og re-
geringen vil i det nye år etab-
lere flere muligheder for, at 
unge kan uddanne sig lo-
kalt – “tæt på hvor de bor og 
kommer fra”. Men er det de 
unges ønske? spurgte Rune 
Heiberg Hansen fra analysefir-
maet Damvad. “Sidst vi talte 
uddannelse i hele landet, fik 
vi politisk fastlagte uddan-
nelsesstationer. Ikke en sæl-
lert hos de unge, der mange 
steder så ud til at foretrække 
større uddannelsessteder”, 
tweetede han efter nytårsta-
len. “Man kan spørge, hvem 
der er målgruppen: Unge – 
eller ældre, der er nostal-
giske efter deres ungdom i 
1970’erne?” responderede 
Jacob Christensen, der er un-
derviser ved socialrådgiver-
uddannelsen i Odense.

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

SELV 
TAK, 
MEN 
DET 
KOSTER
Statsminister Mette 
Frederiksen (S) har holdt så 
mange pressemøder med 
løftede fingre og bekym-
rede øjenbryn, at hun kloge-
lig valgte en mere glad og op-
timistisk tone i sin nytårs-
tale. Her valgte hun med ple-
onastisk omhu at takke både 
forskningen og videnskaben. 
Det blev naturligvis modta-
get med glæde blandt både 
videnskabsfolk og forskere: 
“”Længe leve forskningen”. 
“Længe leve videnskaben”. 
Tror da lige, Mette overgik 
Margrethe. Håber, hun sen-
der penge med”, noterede 
RUC-professor Kristine Niss.

Sociale medier har i stigende grad overtaget rollen som opslagstavle for politiske brud. Det så man to eksempler på ved nytårstid. Først 
da Inger Støjberg valgte Facebook til at erklære sig “helt uenig” med sin formand, Jakob Ellemann-Jensen, og dagen efter afslørede, at hun 
havde trukket sig som Venstres næstformand, fordi det var “magtpåliggende” for Ellemann-Jensen. Og et par dage efter meddelte Lars 
Løkke Rasmussen på sin FB-profil, at han trækker sig fra partiet. “De seneste dage har gjort mig sikker i min sag. Jeg troede ellers, det var 
en engangsforeteelse, at medlemsdemokratiet i Venstre blev kortsluttet af partiets forretningsudvalg”. Dagen efter kom det drilsk fra Pelle 
Dragsted: “Teori: En mulig positiv virkning ved Enhedslistens rotationsregel er, at man når at få en afkøling, inden egoet bliver alt for stort. Det 
kan muligvis medvirke til at forhindre nogle af de ting, vi for tiden ser i andre partier?”

NYTÅRSTALE – NU MED 
F-ORDET

Selv om mange valgte at lade de første champagnepropper springe til 
dronning Margrethes nytårstale, var det rapdronningen Tessas nytårstale 
på DR2 Deadline, der efterfølgende løb med likes og visninger på de so-
ciale medier. Tessa, der “rapper om at kneppe, hvem jeg har lyst til”, talte 
om sexisme og gav sin version af øget ligestilling – “du er kun i centrum, 
når jeg sætter mig på din mund”. Alle jublede undtagen dem, der følte sig 
stødt på manchetterne af den noget uhøviske tale. “De fleste af de folk, 
der lige nu slår ring om hende, er jo øvre middelklasse, uni-typer, der und-
går Tessaer i virkeligheden, men synes, det er pirrende at se vildskaben”, 
tweetede Christian Egander Skov, forsker og redaktør ved det intellektuelle, 
konservative tidsskrift Critique.

Nytårets mange SoMe-opslag har naturligvis kredset om 2020 
som et gennemgående rædsomt år, først og fremmest på grund af 
coronakrisen. Et af de mere kulørte kom fra forfatteren Julie Top-
Nørgaard, der opdagede en større symbolik i bordbombekonfet-
tien: “En eller anden har siddet på bordbombefabrikkken og sagt: 
Hvis vi skal skrive et visdomsord, der passer til det år, der lige er 
gået, hvordan skal det så lyde?”

POLITIKERE SLÅR OP PÅ FACEBOOK

T Y VET Y VE  
I  TIS



Deltag i en gratis to-dages uddannelse i at blive netværksdanner. 

Se de næste hold på dm.dk/netværk

Bliv skarp på at danne og 
facilitere netværk

Hvis man har interesse for net-
værksgrupper, hvordan de skabes 

og hvordan de kan udfoldes, vil jeg klart 
anbefale uddannelsen. Det er et par 
sjove og udfordrende dage med god 
energi og mange nye bekendtskaber, på 
kryds og tværs af landet og fagligheder. 

Uddannelsen er en god blanding af 
teoretisk viden og hands-on-øvelser, og 
du får som netværksdanner en god 
pallette af kompetencer, som du kan 
drage nytte af fremadrettet.”

Emma fra Netværket HumBiz  
— sparringsnetværk i social science  
og business

   Jeg har lavet netværk i flere år 
uden egentlig at vide særlig meget 

om, hvordan man kunne gå til det. Jeg 
var bare den i flokken, der ikke kunne 
lade være med at tage initiativ. 

DM Netværksdanner gav et virkelig  
godt boost til at arbejde med vores 
netværk. Ud over konkrete værktøjer  
og viden fik jeg ny energi til at arbejde 
med mit netværk og de udfordringer, 
som følger med.” 

Laura fra Antropologiklubben Aarhus.
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PENSIONSALDER Af Signe Bjerre · Foto: Thomas Steen Sørensen

Cecilia Milwertz har haft en lang 
karriere som forsker, men det er 

først nu, halvandet år efter at hun 
gik på pension, at hun kan holde 

ud at læse på skærm. De sidste år 
på arbejdsmarkedet sled på hende 

mentalt og kognitivt. 
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PENSIONSALDER Af Signe Bjerre · Foto: Thomas Steen Sørensen

K
ina-ekspert og seniorforsker 
Cecilia Milwertz drog et let-
telsens suk, da hun for halv-
andet år siden kunne rydde 
sit skrivebord på sit kontor på 
Københavns Universitet.

På det tidspunkt var Cecilia Milwertz 
64 år og havde i årtier været pioner in-
den for sit forskningsfelt. Til afskedsrecep-
tionen på NIAS, Nordisk Institut for Asien-
studier, blev hun hyldet for at have stået i 
spidsen for en række banebrydende konfe-
rencer med fokus på køn og Kina. Og der 
blev skålet for hendes mangeårige arbejde 
som brobygger mellem forskere fra Kina og 
Norden.  

Set udefra lignede den adrætte kvinde 
en, der kunne fortsætte på arbejdsmarke-
det mange år endnu. Men Cecilia Milwertz 
følte sig udmattet. De sidste år på institut-
tet havde tæret hende for mentale kræfter.

“Det var en ubeskrivelig lettelse, da jeg 
endelig kunne gå på efterløn. Jeg ved ikke, 
hvad jeg havde gjort, hvis jeg havde været 
tvunget til at vente fem år mere”, siger Ce-
cilia Milwertz.

På vej mod ny rekord
Danmark har allerede i dag et af de længste 
arbejdsliv i Europa.

      VI KAN KUN  
ARBEJDE, TIL VI ER 69, 
   HVIS VI FÅR BUGT  
       MED STRESSEN

Politikerne har lige før nytår hævet 
pensionsalderen til 69 år i 2035. Flere 
eksperter er skeptiske. De frygter, at 
mange vil bryde mentalt sammen, 
hvis ikke arbejdsgiverne forbedrer 
arbejdsmiljøet kraftigt.
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PENSIONSALDER

Men vi er på vej mod en ny rekord.
Et lovforslag om at hæve pensi-

onsalderen er netop blevet vedtaget 
i Folketinget. Det betyder, at pensi-
onsalderen fra 2035 bliver hævet til 
69 år. Det er tre år mere end de nu-
værende 66 år.

Lovforslaget kommer i forlæn-
gelse af den velfærdsreform, som et 
flertal i Folketinget vedtog i 2006. 
Her besluttede man, at pensionsalde-
ren skal følge med stigningen i dan-
skernes levetid. 

Men selvom danskerne generelt 
lever længere, risikerer vi, at man-
ge vil opleve en psykisk og kognitiv 
nedslidning, inden de når pensions-
alderen, lyder det fra flere eksperter. 

“Jeg møder mange akademikere, 
der er udbrændte, selvom de stadig 
har mange år tilbage, inden de kan 
gå på pension. Enten vil de ikke kun-
ne holde til at arbejde så længe, som 
der er lagt op til. Eller også vil vi se 
flere, der griber til andre overlevel-
sesmekanismer”, siger antropolog 
Susanne Ekman, der er lektor ved 
Center for Arbejdslivsforskning ved 
Roskilde Universitet.

Hun peger på, at der allerede nu 
er mange, der betaler regningen selv 
ved at gå ned i arbejdstid og lave de-
res arbejde i fritiden. 

“Det ser vi for eksempel hos man-
ge universitetsansatte, der føler sig 
nødsaget til at forske i fritiden for 
at kunne klare arbejdspresset. Og 
den yderste konsekvens er jo, at folk 
melder sig helt ud af hamsterhjulet 
og vælger at stykke deres egne klu-
detæppeordninger sammen for at 
undgå at blive fuldstændig drænet 
mentalt af et fuldtidsarbejde”, siger 
Susanne Ekman.

Svært ved at huske
Inden Cecilia Milwertz nåede pensi-
onsalderen, havde hendes arbejds-
plads i en lang periode været igen-
nem nedskæringer.

“Jeg følte mig konstant under 
pres. Jeg skulle spørge om lov til alt 
og oplevede, at dørene hele tiden 
blev lukket for mig. Samtidig var der 
ingen faglig sparring på instituttet, 
hvor jeg sad meget alene. Det sled på 
mig”, siger Cecilia Milwertz.

For Cecilia Milwertz havde situa-
tionen store konsekvenser: Hendes 
hjerne, som gennem hele hendes ar-
bejdsliv havde været i stand til at 

analysere og udrede problemstillin-
ger, ville ikke længere makke ret.

“Det var noget, der havde opho-
bet sig over lang tid. Pludselig kunne 
jeg ikke huske noget så simpelt som 
koden til mit nøglekort, og jeg hav-
de svært ved at koncentrere mig om 
at læse en enkelt side i en bog. Det 
føltes, som om min hjerne var tom. 
Jeg kunne ikke længere tænke kre-
ativt og mistede ganske enkelt min 
evne til at forske”, fortæller Cecilia 
Milwertz. 

Hun blev sygemeldt med stress, 
men havde travlt med at komme til-
bage på arbejdet igen, da hun var 
bange for at miste sit job.

“Hvis jeg havde været yngre, ville 
jeg have søgt væk fra instituttet. Men 
i forvejen er der meget få stillinger 
til sinologer, og som 64-årig står man 
ikke med de bedste kort på hånden”, 
siger Cecilia Milwertz. 

Masser af hjernepotentiale 
Hjerneforsker Ellen Garde har stu-
deret hundredvis af MR-scanninger 
af hjernen, og ifølge hende afhænger 
vores hjernes ydeevne ikke af årstal-
let på vores fødselsattest. Det afhæn-
ger i langt højere grad af vores men-
tale og fysiske sundhed.

“Vi har masser af hjernepotentia-
le. Også langt hen i livet efter de 80 
år”, siger Ellen Garde, der er læge og 
forsker ved Institut for Folkesund-
hedsvidenskab og Center for Sund 
Aldring på Københavns Universitet.

Ellen Garde peger på, at man ge-
nerelt kan se, at der sker nogle for-
andringer i hjernen, når vi bliver æl-
dre. Men samtidig viser forskningen, 
at der er enorme variationer inden 
for den samme aldersgruppe. 

“En 70-årigs hjerne kan være lige 
så skarp som en 40-årigs hjerne. Og 
omvendt kan en 40-årig være lige 
så mentalt nedslidt som en 70-årig. 
Derfor giver det mere mening at se 
på den biologiske alder frem for den 
kronologiske alder, som er den alder, 
der fremgår af vores fødselsattest”, 
siger Ellen Garde.

Vigtigt for akademikere
Hjernens biologiske alder bliver ud-
regnet på baggrund af hjernens 
strukturelle og mentale tilstand. 
Der er mange faktorer, der er med 
til at præge hjernen. Blandt andet 
er stress en af de faktorer, der kan 
være med til at begrænse vores kog-
nitive ydeevne, som det skete for Ce-
cilia Milwertz:

“Det er jo hjernen, der først si-
ger fra, når vi er stressede. Det kan 
vise sig ved, at man har svært ved at 
huske og holde opmærksomheden, 
når man for eksempel læser eller ta-
ler med andre mennesker, hvilket jo 
er vigtige egenskaber for akademike-
re”, siger Ellen Garde.

“Ofte er vi så pressede, at vi igno-
rerer hjernens advarselssignaler og 
først registrerer, at noget er galt, når 
kroppen begynder at sige fra. Derfor 
bliver vores hjerne udsat for en hård 
belastning over en længere periode, 
og det kan gøre os mentalt drænet 
med mindre tillid til, 
at vi kan imødekom-
me kravene til at præ-
stere”.

Men stress er kun 
én brik i det store pus-
lespil, der påvirker 
hjernen gennem livet. 
Det samme gør også 
en lang række andre 
faktorer som uddan-
nelse, fysisk aktivitet, 
kost, sociale relationer 
og hvile.

“Man kan gøre me-
get selv for at fore-
bygge mental nedslid-
ning, men meget af det 
handler også om det 
miljø, vi arbejder i, og 
som det enkelte individ 
ikke har magt over”, si-
ger Ellen Garde.

Derfor giver pensi-
onsalder afhængigt af 
den kronologiske al-
der heller ikke me-
ning. 

DEN NYE 
PENSIONSALDER
Velfærdsreformen inde-
bærer, at politikerne på 
Christiansborg hvert femte 
år skal vurdere, om pensi-
onsalderen skal forhøjes.

Det skete senest i 2015, 
da folkepensionsalderen 
blev hævet til 68 år med 
virkning fra 2030. Og det 
er sket nu igen, hvor politi-
kerne i december vedtog et 
lovforslag om at hæve pen-
sionsalderen til 69 år.

Den nye folkepensionsal-
der kommer til at gælde for 
de danskere, der er født fra 
1. januar 1967 og fremefter. 

Også efterlønsalderen vil 
blive forhøjet. Allerede fra 
2032 vil efterlønsalderen 
være 66 år. Det er 3 år mere 
end de nuværende 63 år.

“Jeg kunne ikke have fortsat med at arbejde i 
fem år mere uden at være blevet alvorligt syg. 

Det ville have knækket mig”.
Cecilia Milwertz, pensioneret forsker
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PENSIONSALDER

Cecilia Milwertz er 
skeptisk i forhold til at 
hæve pensionsalderen 
yderligere. Hun havde 
ikke selv kunnet holde 
til først at gå på pen-
sion som 69-årig.

“I stedet burde vi se mere nuanceret på 
pensionsalder og tage højde for den enkel-
tes fysiske og mentale potentiale. Det bur-
de være sådan, at de, der føler sig mentalt 
nedslidte, skal have lov til at gå fra, mens 
de, der stadig føler sig mentalt friske, har 
mulighed for at fortsætte”, siger hun.

Søgte job i Irma
Cecilia Milwertz bed tænderne sammen og 
holdt ud de sidste par år, inden hun kun-
ne gå på pension, selvom hun stadig hav-
de svært ved at koncentrere sig og følte sig 
mentalt udkørt.

“Jeg turde ikke løbe risikoen for at bli-
ve fyret. Økonomisk ville det have været en 
katastrofe for mig. Jeg var heldig at være 
fastansat i modsætning til mange af mine 
kollegaer, men frygten for at blive fyret sad 
i mig hele tiden og fyldte meget”, siger Ce-
cilia Milwertz.

Hun forsøgte flere gange at tale med sin 
ledelse om muligheden for at arbejde hjem-
me nogle dage om ugen. Men også det blev 
afvist. Cecilia Milwertz begyndte derfor at 
overveje, om hun i stedet kunne få et job 
som kasseassistent:

“En dag, hvor jeg var ude at købe jule-
gaver, så jeg en dame, der stod og pakke-
de gaver ind i Illum. Jeg tænkte, at det må-
ske var en mulighed for mig. Men hverken i 
Illum eller i min lokale Irma, hvor jeg også 
søgte job, var de interesserede i at ansætte 
nogen på min alder”, fortæller Cecilia Mil-
wertz.

For Cecilia Milwertz blev redningen, at 
hun kunne gå tidligt på pension som 64-årig. 

“Jeg kunne ikke have fortsat med at ar-
bejde i fem år mere uden at være blevet al-
vorligt syg. Det ville have knækket mig. Og 
det ville have kostet både samfundet og 
sundhedsvæsenet mange penge. Samfunds-
økonomisk set ville det i mit tilfælde have 
været en dårlig forretning med en forhøjet 
pensionsalder”, siger Cecilia Milwertz.

Vigtigt med pauser
Hjerneforsker Ellen Gardes egen forskning 
viser, at der er meget, vi selv kan gøre for 
at styrke hjernen. Men arbejdspladserne er 
også nødt til at tage et ansvar, hvis vi skal 
arbejde, til vi bliver 69. 

“Det, der er vigtigt, er, at forbindelsen 
mellem hjernens neuroner bliver stimuleret. 
Man taler om hjernens mentale reserve, og 
der har akademikere en fordel. Vores men-
tale reserve afhænger nemlig af, hvor meget 
vi har brugt hjernen i vores liv. Og her tæller 
uddannelse højt”, siger Ellen Garde.

“Hvis vi skal holde hjernen skarp, kræ-
ver det dog, at vi udfordrer den hele livet, 
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får pulsen op og nyder samvær med 
andre mennesker både på arbejdet 
og i fritiden”, siger hun.

Samtidig viser mange undersøgel-
ser, at vi er bedre til at løse opgaver, 
når vi sørger for at holde pauser og 
hvile os. 

“Det er ekstremt vigtigt, at vi sør-
ger for at give hjernen tid til eftertan-
ke. For hjernen har brug for at ryd-
de op. Det kan være 10-15 minutters 
fred uden mobil og computer. Eller 
et hvil væk fra arbejdspladsen i et ro-
ligt hjørne, hvor man kan lukke øjne-
ne et øjeblik, eller udenfor, hvor man 
kan stå op ad et træ og stirre på him-
len. Det afgørende er, at hjernen får 
fred, så den kan starte sortering af 
informationer. Det gælder ikke bare 
50-årige, men alle mennesker”, siger 
Ellen Garde.

For mange er det dog nemmere 
sagt end gjort at tage de nødvendige 
pauser. Ikke mindst for seniorerne på 
en arbejdsplads:

“Seniorerne kæmper i forvejen 
med, at mange betragter alder som 
en begrænsning, der gør, at man ikke 
kan følge med længere. På de fleste 
arbejdspladser er der krav om nye 
færdigheder og hurtigt omstilling, 
når ny teknik og arbejdsstruktur in-
troduceres. Der er sjældent plads til 
en pause”, siger Ellen Garde.

Hun mener, at arbejdspladserne 
har et stort ansvar for at sikre, at der 
er en kultur, hvor det er accepteret, 
at man som medarbejder tager små 
pauser i løbet af dagen.

“Øget opmærksomhed og kreativi-
tet motiverer jo de ansatte, men det 
gavner i høj grad også virksomheder-
ne. Både fordi medarbejderne yder 
bedre, når de får deres pauser, og 
fordi de undgår at blive mentalt ned-
slidte, inden de skal på pension. Med 
meget få undtagelser er der desværre 
alt for lidt fokus på vores mentale po-
tentiale”, siger Ellen Garde.

Flere vil blive mentalt nedslidte
Susanne Ekman fra Center for Ar-
bejdslivsforskning ved Roskilde Uni-
versitet er enig med Ellen Garde. Hun 
mener, det kræver et helt andet ar-
bejdsmiljø, end vi har i dag, hvis aka-
demikere i den offentlige og private 
sektor skal holde til at være længere 
tid på arbejdsmarkedet.

“Lige nu er systemet bygget på, 
at man som medarbejder både skal 

kunne blæse og have mel i munden. 
Det kan man klare i nogle år, men 
man risikerer, at mange bliver men-
talt nedslidte, inden de når pensions-
alderen”, siger Susanne Ekman.

Derfor nytter det heller ikke at 
hæve pensionsalderen uden samtidig 
at gøre systemet mere bæredygtigt.

Susanne Ekman peger på, at man-
ge ældre medarbejdere er formet af 
en anden type arbejdsplads end den, 
der er gældende i dag, og at de har 
været vant til en anden måde at be-
stride det akademiske arbejdsliv på.

“Idealprofilen har ændret sig. 
Hvor idealprofilen tidligere var en 
grundig og en stærk fagligt speciali-
seret medarbejder, er idealprofilen i 
dag en medarbejder, der er god til at 
håndtere forandringer”, siger hun.

Øget arbejdsintensivering
Samtidig er arbejdsintensiveringen 
øget i forhold til for 30 år siden. 

“Folk skal lave mere på kortere 
tid, samtidig med at der bliver målt 
meget mere på den enkeltes resulta-
ter. Og så er der en ekstremt høj re-
formfrekvens, der gør, at de organi-
satoriske rammer hele tiden ændrer 
sig. Det slider især på de ældre med-
arbejdere”, siger Susanne Ekman.

Hun kan godt forstå, hvorfor man 
vil hæve pensionsalderen, men hun 
frygter, at konsekvensen er, at vi i de 
kommende år vil opleve markant fle-
re, der melder sig ud af arbejdsmar-
kedet, hvis ikke arbejdsmiljøet bliver 
ændret.

Mange vil med andre ord ikke 
kunne holde til at arbejde så længe, 

som der er lagt op til. Og det vil have 
menneskelige omkostninger:

“Jeg tror, flere og flere medarbej-
dere vil bryde mentalt sammen. Men 
så vil der også stille og roligt kom-
me nogle generationer, der er opfla-
sket med det arbejdsmarked, vi har i 
dag, og som derfor magter det på en 
anden måde. Spørgsmålet er, om vi 
gerne vil have medarbejdere, der la-
der, som om de både kan blæse og 
have mel i munden”, siger Susanne 
Ekman. 

Mange forventninger til ældre
Hjemme hos Cecilia Milwertz har 
kasserne med bøger og forsknings-
rapporter stået urørt oppe på loftet, 
siden hun tømte sit kontor og gik på 
pension.

Hendes hukommelse og evnen til 
at koncentrere sig er vendt tilbage. 
Men det er først nu, halvandet år ef-
ter, at hun kan holde ud at læse på en 
skærm:

“I dag har jeg læst avisen på min 
iPad. Det har jeg ikke kunnet før. Og 
min egen tolkning af det er, at skær-
me har været lig med udmattelse og 
ubehag”, siger Cecilia Milwertz.

Når hun ser tilbage på sit arbejds-
liv, har det været privilegeret. Men 
den sidste tid kunne hun godt have 
undværet. Både på grund af det dår-
lige arbejdsmiljø, og fordi det var 
svært at forene et fuldtidsarbej-
de med de forventninger, der var til 
hende, når hun ikke var på arbejde.

“Jeg tror, mange undervurderer 
det kæmpe omsorgsarbejde, min ge-
neration laver, som gør det muligt 
for vores børns generation at få de-
res arbejds- og familieliv til at hænge 
sammen. Der er masser af omsorgs-
arbejde, som velfærdsstaten ikke 
dækker. Selv er jeg omsorgsperson 
for en demenssyg 90-årig mor, en 
kræftsyg livsledsager, børn og bør-
nebørn”. 

Derfor er Cecilia Milwertz også 
skeptisk i forhold til at hæve pensi-
onsalderen yderligere. 

“Jeg synes ikke nødvendigvis, at 
velfærdsstaten skal dække mere, 
men det skal absolut anerkendes, at 
der er meget omsorgsarbejde ud over 
det, velfærdsstaten tager sig af, og at 
det ofte er den ældre generation, der 
varetager det arbejde. Det mener jeg 
er vigtigt at tage med, når man taler 
om at hæve pensionsalderen”.   ■

“Lige nu er systemet  
bygget på, at man som 
medarbejder både skal 
kunne blæse og have mel i 
munden. Det kan man klare 
i nogle år, men man risike-
rer, at mange bliver mentalt 
nedslidte, inden de når 
pensionsalderen”. 
Susanne Ekman, lektor ved Center for 
A rbejdslivsforskning ved Roskilde Universitet

PENSIONSALDER



Anders Kilgast Jensen stod i 2018 
frem med sin løn i Magisterbladet 
sammen med 4 andre unge akademi-
kere. Dengang havde han landet sit 
første job som museumsdirektør ved 
Sydvestjyske Museer, hvor han tjente 
32.070 kroner om måneden. Han har 
sidenhen skiftet job, men fortæller, at 
hans medvirken i artiklen medførte ros 
og en sund diskussion om, hvorfor løn 
er tabu på arbejdspladsen: “Artiklen var 
direkte medvirkende til, at en kollega 
fra en anden arbejdsplads så min løn 
og studsede over sin egen. Det viste sig 
da også, at han fik for lidt i forhold til 
overenskomsten. Så jeg synes helt sik-
kert, at åbenhed omkring løn gavner”.
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D et er svært at tale om løn med sine kolleger. 
Lønsnak har altid været et tabubelagt emne 
på arbejdspladsen, og det opfattes nærmest 
som et angreb at spørge sine kolleger om, 
hvad de tjener. Men nye tal fra DM kunne 
indikere, at det er ved at vende.

DM har spurgt privatansatte medlemmer, hvorvidt de 
snakker løn med deres kolleger. Hver anden af medlem-
merne med 0 til 5 års erfaring på jobmarkedet svarer ja. 
Blandt medlemmer med mellem 10 og 20 års erfaring er 
det kun hver fjerde, der taler om løn med deres kolleger.

R færdiggjorde sin kandidat for 3½ år siden og har 
været ansat på en tidsbegrænset kontrakt siden da. R øn-
sker at være anonym. Redaktionen er bekendt med hans 
identitet. 

Unge 
bryder 
tabuet og 
taler om 
lønnen
Hvad man får i løn, 
er historisk set et 
tabubelagt emne 
på arbejdspladsen. 
Men nye tal fra DM 
viser, at især de unge 
er begyndt at tale 
om løn med deres 
kolleger. 

LØNTABU Af Magnus Vesth Skjødt · mvs@dm.dk · Foto: Tor Birk Trads
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Der gik ikke længe, fra R var ansat, til han fik de kul-
turelle spilleregler om at tale om løn at føle.

“Jeg blev ansat efter sommerferien og havde en anden 
ung konsulentkollega, der var ivrig efter at tale om løn. 
Der kunne jeg hurtigt mærke en klar opdeling på konto-
ret, når det kom til, hvor villig man var til at vende sin 
løn med kollegerne. Der var os, der var ansat i konsu-
lentstillinger, og de øvrige, som var ansat i mere admini-
strative stillinger”, siger R.

Det var ikke kun mangel på åbenhed om løn, som R 
mødte. Han modtog også spydige bemærkninger, blandt 
andet at han havde fået “gratis fridage” ved at komme 
ind under samme overenskomst som de andre.

“Jeg tør ikke sige, hvad forskellen skyldes, men jeg 
kan forestille mig, at når man har været ansat på den 
samme overenskomst i 20-30 år uden de helt store løn-
hop, så kan det måske være træls, at der kommer nogle 
unge med universitetsuddannelse ind fra sidelinjen, som 
får en relativt høj startløn”.

Institut for Menneskerettigheder: 
Det er vigtigt at tale om løn
Lønsnakken i frokostpausen er en svær størrelse i Dan-
mark. Hos Institut for Menneskerettigheder har man for-
sket i ligeløn og effekten af at tale med kollegerne. Her 
vækker det glæde, at de unge, nystartede akademikere 
er villige til at bryde løntabuet.

“Det er da positivt, at vi ser, at unge vil tale om løn. 
Som ung og i starten af sin karriere har man selvfølge-
lig også alt at vinde og ikke meget at tabe, så hvorfor ikke 
tale åbent om løn, fordi det jo er en måde at kunne vur-
dere på, om der er urimelig lønforskel mellem sine kolle-
gers og egen løn”, siger Morten Emmerik Wøldike, socio-
log og leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde 
med kønsligestilling. 

Der er ikke en klar forklaring på, hvorfor unge taler 
mere om løn end deres ældre kolleger. Men Morten Em-
merik Wøldike peger på, at det nok i høj grad kan hand-
le om forskelle i arbejdskultur og kan skabe en frygt hos 
ældre medarbejdere for, om de kan fastholde privilegier. 

“Ældre medarbejdere har jo været vant til en kultur, 
hvor man havde mere lukkethed omkring løn. De unges 
åbenhed udfordrer jo klart denne kultur, og seniormed-
arbejderes manglende lyst til at tale om løn kan selvføl-
gelig også bunde i, at man vil beskytte egne privilegier 
og lønniveau, som man kan føle bliver løbet over ende af 
unge kolleger”. 

Morten Emmerik Wøldike fortæller, at lønsnakken på 
kontoret, eller manglen på samme, også hænger sam-
men med den danske jantelov. 

“Der gælder i Danmark en forholdsvis stærk kulturel 
kode om, at hvad man tjener i løn og har af penge ikke 
er noget, man taler om. Det er primært et privat forhold, 

LØNTABU

som man ikke går rundt og deler med andre. Man må 
hverken blære sig med, at man er god til at forhandle sin 
løn, eller tale højt om, at man føler sig forbigået eller for-
skelsbehandlet”.

Morten Emmerik Wøldike beskæftiger sig i sit arbejde 
med køn og ligestilling. Og det er netop vigtigt for lige-
stillingen, at vi taler om løn med vores kolleger. 

“Hvis vi skal gøre op med den forskelsbehandling, der 
kan være i løn, så er det en god idé med åbenhed om-
kring løn, fordi viden om kollegers løn giver en mulighed 

Cand.mag. i 
historie og 
 journalistisk 
formidling 
Anders Kilgast 
oplever, at det 
hjælper andre, 
at han er åben 
om sin løn.
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DM: GODE RÅD TIL 
MERE ÅBENHED OM LØN

DM’s konsulent i arbejdsliv og kar-
riere Cecilie Burkal Cohrt er glad 
for, at unge i større grad taler om 
løn. Her er en række råd, der kan 
hjælpe dig og dine kolleger til åben-
hed om løn på arbejdspladsen.

• Opret en AC-klub
Det vigtigste for lønåbenhed er, at 
man har et forum, hvor man kan 
tale om det. Cecilie Burkal Cohrt 
anbefaler, at man opretter en klub, 
som kan fungere som et åbent fo-
rum, hvor man kan tale om arbejds-
forhold. Du kan læse mere om AC-
klubber på DM’s hjemmeside.

• Tag chancen og spørg
Tænk over måden, du spørger ind 
til dine kollegers løn på. I stedet 
for bare at spørge ind til deres løn, 
så vær konstruktiv i dine spørgs-
mål. Spørg ind til, hvordan du selv 
kan forbedre dine forhandlingsev-
ner, og søg gode råd hos dine kolle-
ger. Gode råd kan være guld værd i 
dine egne forhandlinger, især som 
nystartet.

• Stå sammen
Hvis I føler, at der er problemer 
med lønforholdene på arbejds-
pladsen, så er det bedste, man kan 
gøre, at stå sammen. Det er svært 
at skabe en positiv ændring på ar-
bejdspladsen alene.

• Forstå din modpart
Hvis du føler, at der er proble-
mer med lønforholdene på din ar-
bejdsplads, så spørg nysgerrigt ind 
til forholdene hos din ledelse. Jo 
bedre man forstår sin modpart, jo 
hurtigere kan man adressere de 
problemer, der måtte være. 

• “Hvorfor ikke?” 
Hvis du bliver mødt af en mur, når 
du spørger ind til løn og forhand-
linger hos dine kolleger, så prøv 
at spørge hvorfor. Hvis du forstår, 
hvorfor der ikke er en kultur for at 
tale om løn på din arbejdsplads, så 
har du et udgangspunkt, hvorfra du 
kan ændre den kultur. 

“Viden om kollegers løn 
giver en mulighed for at 

vurdere, om en løn
forskel er ulovlig”. 

Morten Emmerik Wøldike, sociolog ved  
Institut for Menneskerettigheder

for at vurdere, om en lønforskel er ulovlig. Så det er for-
friskende, at ungdommen gerne vil gøre op med den kul-
tur og vil være mere åben omkring løn og derved gøre 
det til et fælles problem på arbejdspladsen”. 

Ærlighed og åbenhed
Selvom R stadig føler, at der kunne være mere åbenhed 
om løn og ansættelsesforhold blandt kollegerne, så er 
han selv glad for at have spillet med åbne kort.

“Jeg blev ansat i en tidsbegrænset stilling på 3 år, som 
for nylig blev forlænget, og jeg var rimelig åben over for 
min leder og mine kolleger om, hvordan jeg ser mit ar-
bejdsliv. Jeg var meget klar og tydelig om, at jeg, senest 
et år før min ansættelse ophørte, ville have klar pejling 
på, om vi talte om en forlængelse, fastansættelse eller et 
ophør af samarbejdet”, siger han.

R’s åbenhed over for sin leder resulterede i, at han føl-
te sig meget mere sikker på sit ansættelsesforhold, og det 
hjalp ham i samarbejdet med lederen. 

“Det medførte, at der ingen frustrationer var fra min 
side til forskel fra andre kolleger ansat i midlertidige pro-
jektstillinger, der har gået med en uvished og knude i 
maven i lang tid”. 

Ud fra sine egne erfaringer opfordrer R til, at man tør 
tage chancen og bryde løntabuet.

“Man skal selvfølgelig gøre op med sig selv, om man 
tør sætte sig selv på spidsen og tage snakken om, hvad 
man synes, man fortjener. Det er vigtigt at respektere de 
kolleger, som ikke har lyst til at tale om deres løn og an-
sættelsesforhold, men man skal i høj grad opfordre den 
unge generation til at sætte ord på, at løn ikke er noget 
hemmeligt”. 

At unge er mere åbne omkring deres løn på arbejds-
pladsen, er velkendt. I 2017 udgav IDA en undersøgel-
se foretaget blandt knap 20.000 af forbundets medlem-
mer. Undersøgelsen viste, at blandt medlemmer under 31 
år var det 35 pct., der talte løn med deres kolleger, sam-
menlignet med kun 11 pct. blandt de 51-60-årige.   ■



H elt grundlæggende er 
livet for kort til dårlig 
kaffe. Det mener Hen-
rik Holmskov, som er 
specialkonsulent i Vi-
borg Kommunes afde-

ling Erhverv og Udvikling og DM-til-
lidsrepræsentant.

I årevis har de ansatte på kom-
munens rådhus affundet sig med 
pulverkaffe. Det var ikke populært. 
Nu har de fået automater med rigtig 
gode bønner. 

“Før talte alle om, hvor dårlig 
kaffen var. Nu er det lige modsat. 
Kaffekvaliteten betyder noget for 
samtalen og grundstemningen på ar-
bejdspladsen”, siger Henrik Holm-
skov. 

Ligesom dyrene på savannen 
samler sig om vandhullet for at over-
leve, så trasker danske arbejdstagere 
flere gange om dagen målrettet efter 
en kop kaffe på jobbet. Turen efter 
kaffe er en chance for lige at få en 
kort, tiltrængt pause fra arbejdet. 

Kaffepausen er et af de få tids-
punkter i arbejdsdagen, hvor danske 
arbejdstagere mødes uformelt med 
kollegerne – måske endda dem fra 
andre afdelinger.

Vi går nemlig typisk ikke på re-
staurant eller cafe i frokostpausen 
med kollegerne, som man gør det i 
fx Sverige og England. Vi indtager 
måske ligefrem frokosten hurtigt ved 
skrivebordet alene foran pc’en. El-
ler vi drøner op i kantinen og ned til 
skrivebordet igen. 

GOD KAFFE GØR 
ARBEJDSPLADSEN 
BEDRE

“Kaffepausen kan have en stor, 
social betydning for fællesskabet på 
en arbejdsplads. Her møder vi vores 
kolleger, og det møde har stor be-
tydning for vores trivsel, men også 
for opgaveløsningen i jobbet. Forsk-

ning viser, at pauserne – ud over at 
give gladere medarbejdere – faktisk 
også giver højere kvalitet i opgave-
løsningen”, siger Janne Skakon, eks-
tern lektor på Institut for Psykologi 
på Københavns Universitet. Hun har 

Kaffepausen er ekstremt vigtig for danske 
arbejdstageres mulighed for at restituere 
hjernen og for at møde kollegerne i et hektisk 
arbejdsliv – ikke mindst under nedlukningen  
– påpeger forskere. Men kaffepausen er truet.
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KAFFEPAUSE Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Foto: Jesper Voldgaard



“Det er interessant at se, hvor-
dan voksne, der endelig får god 

kaffe på jobbet, bliver som børn, 
der får is”, siger Henrik Holmskov, 

DM-tillidsrepræsentant i Viborg 
Kommune, der her nyder en kop kaffe 

med kollegerne Thomas og Thomas.

“Kvalitetsløftet i 
kaffe er noget 
at det bedre, 
der er sket på 
arbejdsmiljøde-
len i kommunen 
de senere år”.
Henrik Holmskov, DM-tillidsrepræ-
sentant, Viborg Kommune

forsket i psykosocialt arbejdsmiljø, 
trivsel og leder-medarbejder-relatio-
ner på arbejdspladser.

Under coronakrisen har tusindvis 
af arbejdstagere arbejdet hjemme-
fra. Her bliver overgangen mellem 
arbejdstid og fritid mere flydende og 
pauserne nemt helt udvisket, påpe-
ger Janne Skakon.  

“Man knokler på, og det er sværere 
at administrere at holde pauser, som 
nemt bare forsvinder. Vores arbejds-
uge risikerer at blive længere end de 
37 timer, især når man arbejder med 
mere komplekse opgaver, der også gi-
ver mental beskæftigelse, når arbejds-
dagen egentlig bør være slut”.  

Pauseforskeren understreger, at 
når det gælder vigtigheden af at hol-
de pauser fra arbejdet, så er det ikke 
kaffen i sig selv, der gør forskellen, 
men selve afbrækket, hvor det også 
kan være gavnligt fx at bevæge sig 
eller få lidt frisk luft og måske blot 
snuppe et glas koldt vand fra hanen. 

For det første giver pauser fra ar-
bejdet også en mental pause. Med en 
frisk hjerne styrker vi vores kogni-
tive overskud, som bidrager til kon-
centration og evnen til at få gode 
ideer, og det styrker kreativitet og 
skaber bedre samarbejde. For det 
andet har pausen også en social be-
tydning. Den er vigtig både for vores 
egen og for fællesskabets trivsel på 
arbejdspladsen. 

“Ligesom frokostpausen ikke bør 
indtages alene foran pc-skærmen, 
kan pauserne med stor fordel tages 
i løbet af dagen i fællesskab fx ved 
kaffeautomaten. Når vi mødes ansigt 
til ansigt og får mulighed for at tale 
sammen, minimerer vi misforståel-
ser og antallet af mails frem og tilba-
ge”, siger Janne Skakon og påpeger:

“Når man rejser sig for at hente 
en kop kaffe, møder man også gerne 
sine kolleger. Vi får bevæget os lidt i 
stedet for at sidde på en stol for lang 
tid ad gangen. Kaffepausen fremmer 
på den måde bevægelse og mental 
restitution, men også den faglige dia-
log og fællesskabet”. 

Danskerne er verdensførende 
i at drikke kaffe
Der er vist ingen tvivl om, at dan-
skerne elsker kaffe. Vi er i hvert fald 
et af de mest kaffedrikkende folke-
færd i verden. 8,7 kilo kaffe drikker 
hver dansker i gennemsnit om året. 

Modregner man børn og såkald-
te kaffefornægtere, bliver det ca. fire 
kopper kaffe pr. dag for danske kaf-
fedrikkere. Det svarer til, at dansker-
ne drak 4,2 milliarder kopper kaffe 
i 2019 ifølge en opgørelse fra Dansk 
Kaffeinformation. Og det gælder ale-
ne kaffeforbruget via salg fra dansk 
detailhandel og altså ikke medregnet 
den store mængde kaffe, der drik-
kes på cafeer, restauranter og på ar-
bejdspladsen. 

Danskernes private kaffeforbrug 
overgås kun af Island, Norge og især 
af Finland. Med et forbrug på 12 kilo 
kaffe per indbygger drikker finner-
ne mest kaffe per indbygger i verden 
om året. 

Vores glæde ved kaffen skyldes på 
mange måder, at den fungerer som 
bindemiddel i vores sociale liv og har 
gjort det i århundreder. Først især 
blandt bønderne på landet, som om-
kring år 1800 tog kaffen til sig, men 
siden også i storbyerne, hvor teen el-
lers havde været mest udbredt siden 
1700-tallet. Det fortæller seniorfor-
sker på museet Den Gamle By i Aar-
hus Annette Hoff. Hun har forsket i 
og skrevet flere bøger om nydelses-
midlernes historie – herunder “Den 
danske kaffehistorie”. 

“Kaffe får folk til at snakke, slap-
pe af og hygge sig. Kaffen har været 
dybt indgroet i den danske befolk-
ning i århundreder og har i dag også 
bredt sig til arbejdspladserne og dybt 
ind i hele mødekulturen som det 
mest udbredte nydelsesmiddel”, si-
ger Annette Hoff. 

“At vende noget” over en kop kaf-
fe gør typisk snakken mere uformel 
og familiær. Det kan danskerne iføl-
ge kaffeforskeren godt lide. 

“Skal man have forhandlinger, 
gør kaffe på bordet det hele lidt mere 
uformelt. Dybt i danskerne sidder 
der et lighedstegn mellem hygge og 
kaffe. Det hænger uløseligt sammen 
i vores bevidsthed. Derfor er der nok 
også en ubevidsthed omkring, at vi 
bare gerne serverer kaffe, når vi mø-
des”, siger Annette Hoff. 

Er kaffepausen truet?
I store dele af 2020 har rigtig mange 
danske arbejdstagere været henvist 
til at arbejde hjemmefra på grund af 
Covid-19-restriktioner. Det har dog 
ikke fået danskerne til at savne kaf-
fepausen. Det viser en Gallup-me-
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ningsmåling fra starten af november 
måned foretaget for DM Akademi-
kerbladet. 

Her er 1.009 repræsentativt ud-
valgte danskere over 18 år i job ble-
vet spurgt om deres syn på en ræk-
ke arbejdsrelaterede spørgsmål 
omkring hjemmearbejde under co-
ronakrisen. Herunder hvor meget 
de savner kaffepausen på grund af 
Covid-19-restriktioner. Og her sva-
rer langt de fleste – nemlig 48 pro-
cent – at de ikke savner kaffepausen 
på grund af Covid-19-restriktioner. 
20 procent savner kaffepausen lidt. 
12 procent savner den noget, mens 
bare 11 procent savner kaffepausen 
meget. 

Er kaffepausen dermed ligefrem 
truet? 

Ekstern lektor i arbejds- og orga-
nisationspsykologi Janne Skakon un-
derstreger, at det ikke kan konklude-
res, at kaffepausen er overflødig. 

“For som arbejdsgiver kan man 
jo tænke, at så skærer vi da lige den 
bort. Men man bør i stedet undersø-
ge, hvad der ligger bag besvarelserne 
i meningsmålingen”, siger hun. 

Hvis vi for en stund ser bort fra 
selve begrebet kaffepause og fokuse-
rer mere på, hvad der definerer en 
god pause, og hvilket indhold der 
er vigtigt at have i en pause, så åb-
nes ifølge Janne Skakon muligheder 
for at skabe en fælles forståelse for 
en god og sund pausekultur, der kan 
styrke engagement og arbejdsglæde. 

“Man skal som udgangspunkt for-
stå, at pauser er vigtige, og så kan 
man med dette afsæt skabe en dia-
log om, hvordan pauserne på ar-
bejdspladsen bedst fungerer, bl.a. 
for at understøtte en sund arbejds-
kultur og det gode kollegiale sam-
vær. Har vi et godt forhold til vores 
kolleger, så bliver vi som oftest gla-
dere af at gå på arbejde”, siger Jan-
ne Skakon.

Ifølge hende er pauser på danske 
arbejdspladser i det hele taget ble-
vet langt mere udvandede. I gamle 
dage kørte der i mange mellemstore 
og større virksomheder fx en kaffe-
vogn rundt på afdelingerne kl. 10 og 
igen kl. 14. 

“Kaffevognen definerede på den 
måde en fast struktur for vores pau-
ser. Når den kørte rundt på gange-
ne på faste tidspunkter hver dag, så 
stoppede folk med at arbejde for at 

holde en pause sammen over en kop 
kaffe. I dag er det langt mere ran-
dom og individuelt, hvornår vi hol-
der en pause og rejser os fra arbej-
det. Mange får derfor slet ikke holdt 
pauser nok, og det er skadeligt for 
både os selv og for fællesskabet”, si-
ger Janne Skakon og påpeger, at man 
bør holde pauser og gerne mødes fle-
re gange per dag. 

“Mange sidder ved computeren 
over store dele af arbejdsdagen, og 
det kan meget hurtigt blive til en 
isoleret arbejdsdag. Vi skriver også 
mails, zoomer eller skyper med hin-
anden. Men det fysiske møde giver 
noget andet, end når vi mødes på 
skærmen. Derfor kan kaffepausen 
være helt afgørende for vores kolle-
giale samvær, men også for kvalite-
ten af opgaveløsningen og vores triv-
sel på jobbet”.

Kaffen betyder noget for arbejdsmiljøet 
Ansatte i Viborg Kommune har i den 
grad oplevet, hvilken forskel dår-
lig og god kaffe og tid til kaffepausen 
kan betyde for arbejdsmiljøet. 

I årevis har kommunens ca. 800 
ansatte på rådhuset måttet affinde 
sig med pulverkaffe. Men for ganske 
nylig vandt byens stolthed – Peter 
Larsen Kaffe – en udbudsrunde, og 
nu leverer den gamle kaffefabrikant 
kaffe til de ansatte på byens rådhus. 

“Jeg tager vist ikke munden for 
fuld, når jeg siger, at kvalitetsløftet 
i kaffe er noget af det bedre, der er 
sket på arbejdsmiljødelen på rådhu-
set de senere år”, siger Henrik Holm-
skov, som er specialkonsulent i Vi-
borg Kommunes afdeling Erhverv og 
Udvikling og tillidsrepræsentant for 
medlemmer af DM.

Under en indkøringsperiode blev 
der først stillet en Peter Larsen-kaf-
feautomat op på Viborg Kommunes 
rådhus. Automaten dækkede det om-
råde, hvor Henrik Holmskov sidder 
til daglig. 

“Rygtet om, at den nye auto-
mat leverede god kaffe, spredte sig 
som lynild i hele huset, så kolleger-
ne kom valfartende fra andre afde-
linger for at drikke den kaffe”, for-
tæller han.

Nu er der placeret seks Peter Lar-
sen-kaffeautomater på rådhuset. Om-
kring kaffeautomaterne er der stillet 
højborde og -stole, og loungemøbler-
ne skaber en slags cafestemning.

DANSKERNE 
HÆLDER KAFFE NED

• Hver dansker drikker 8,7 kilo 
kaffe i gennemsnit om året. Det 
svarer til omkring 1,24 kop om 
dagen. Modregner man børn og 
såkaldte kaffefornægtere, bliver 
det ca. fire kopper kaffe pr. dag 
for danske kaffedrikkere. 

• I 2019 drak danskerne, hvad der 
svarer til 4,2 milliarder kopper 
kaffe derhjemme. Opgørelsen har 
ikke medregnet vores kaffefor-
brug på restauranter, cafeer og 
jobbet. 

• Finland er med 12 kilos for-
brug af kaffe per indbygger det 
mest kaffedrikkende land i ver-
den. Derefter kommer Island og 
Norge. Danmark er nummer 4. 

Kilde: Dansk Kaffeinformation, kaffebran-
chens fælles informationskontor https://
kaffeinfo.dk/kaffeital/

“Jeg tager vist 
ikke munden for 
fuld, når jeg siger, 
at kvalitetsløftet 
i kaffe er noget af 
det bedre, der er 
sket på arbejds-
miljødelen på råd-
huset de senere 
år”, siger Henrik 
Holmskov, som er 
specialkonsulent i 
Viborg Kommunes 
afdeling Erhverv 
og Udvikling og til-
lidsrepræsentant 
for medlemmer 
af DM.
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“Vi arbejder i et åbent kontor-
landskab, så kaffeautomaterne og 
cafeerne er blevet en indgroet del 
af den interne mødekultur i huset, 
fordi der her er faciliteter til at hol-
de det lille, umiddelbare møde over 
en kop kaffe. Også når man ikke lige 
har booket mødelokale”, siger Hen-
rik Holmskov. 

Hos Peter Larsen Kaffe har man 
da også fået fokus på, at danske virk-
somheder de senere år i stigende 
grad bruger kaffen og kaffeautoma-
ten som omdrejningspunkt for den 
kollegiale samtale. 

At ledelsen på arbejdspladsen in-
vesterer i en god kaffeordning, sen-
der også et signal om, at den priorite-
rer de ansattes trivsel, fortæller Lars 
Nørskov, som er head of out of home 
og ansvarlig for strategi og branding 
hos Peter Larsen Kaffe, som service-
rer mere end 3.000 danske virksom-
heder med kaffeordninger. 

“Kaffe er følelser, og det har vi et 
ansvar for at iscenesætte på arbejds-
pladserne på den rigtige måde – både 
når det gælder kvalitet og personlig 
forkælelse. For kaffe er både en god 
start på dagen, fællesskab og en pau-
se fra arbejdet”, siger Lars Nørskov. 

Han fortæller, at flere virksom-
heder som Viborg Kommune er 
begyndt at investere i at indret-
te deciderede cafemiljøer rundt om 
kaffeautomaten på arbejdspladsen, 
hvor de ansatte kan sætte sig ned i 
hyggelige sofamiljøer og slappe af el-
ler holde mere uformelle møder. 

“Kaffe handler også om at inve-
stere i arbejdsmiljøet. Folk har ge-
nerelt en mere travl og presset hver-
dag i dag med færre pauser. Så er 
det godt, at arbejdspladsen frem-
mer mulighederne for at slappe af 
og lade op med en god kop kaffe. 
Det ved ledelsen godt betyder rigtig 
meget for arbejdsmiljøet”, siger Lars 
Nørskov. 

Kaffe er ifølge Henrik Holmskov 
da også et helt centralt element i mø-
det mellem ansatte i huset. 

“Vi har aldrig møder, uden at der 
er kaffe. Vi har heller ikke gæster i 
huset, uden at vi byder dem på kaffe. 
Vi har også fast kaffepause hver dag 
fra kl. 10 til 10.15, hvor man snakker 
om både arbejde, privaten, vejret og 
kaffens kvalitet over en kop kaffe i 
kantinen eller lokalt på afdelingen”, 
siger han.

Grundet Covid-19-restriktionerne 
er der for tiden kun omkring 500 an-
satte på Viborg Kommunes rådhus. 
De drikker ca. 55 kilo kaffe om ugen. 
Og Henrik Holmskov er ikke i tvivl. 
De ansatte drikker mere kaffe, nu 
hvor kaffekvaliteten er bedre og ca-
feomgivelserne indbydende. 

“At der er god kaffe til de ansatte, 
og der samtidig er afsat tid og rum 
til at drikke den, er et meget enkelt 
greb til at skabe glæde på jobbet for 
medarbejderne”, siger han.   ■

“Kaffepausen har en 
stor, social betydning 
for fællesskabet på en 
arbejdsplads”.
Janne Skakon, ekstern lektor og pauseforsker,  
Københavns Universitet 
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D er er ikke den stund, hvor der ikke kom-
mer kaffe på bordet. Hjemme eller på ar-
bejdet. Men sådan har det ikke altid været 
for alle. Det fortæller seniorforsker på mu-
seet Den Gamle By i Aarhus Annette Hoff, 
som forsker i og har skrevet “Den danske 

kaffehistorie”. 
“Kaffen blev danskernes foretrukne nydelsesmiddel, 

fordi bønderne, der udgjorde 80 procent af befolknin-
gen, og industriarbejderne valgte kaffen. Da teen og kaf-
fen kom til Danmark omkring 1660, kostede den det sam-
me pr. pund som en levende hest”, siger Annette Hoff.

Hun fortæller, at bøndernes syn på teen også prægede 
deres tilvalg af kaffe.

“Kommer man ud på landet og beder om en kop te, 
så bliver man gerne spurgt, om man er syg. I landbokul-
turen forbindes te med sygdom. Blev man syg, plukkede 
man før i tiden urter og bryggede selv en urtete. Kaffen, 
som var en stærk og opkvikkende drik, vinder derimod 
som hverdagsdrik”, siger Annette Hoff.

KAFFE VAR EN 
KÆLLINGEDRIK

Kaffen kom til Danmark i 1600-tallet, 
men der skulle gå århundreder, 
før den vandt indpas som hele 
befolkningens nydelsesdrik nummer 
ét hjemme og på arbejdet. 

Det var kvin-
derne, som først 

begyndte at 
drikke kaffe i 

Danmark. Derfor 
blev kaffe kaldt 
en kællingedrik. 

Her er der kaffe-
pause i 1969 på 
tagterrassen til 
Carlsbergs nye 
tappehal, hvor-

til der var adgang 
fra kantinen – 

eller borger-
stuen, som bryg-

geriarbejderne 
kaldte den. Foto: 
Per Wilmann og 
Arbejdermuseet

Kaffe bliver en del 
af arbejderkultu-

ren sammen med øl 
og brændevin. Her 

først et “goddag!” og 
så kaffe og cigar før 

debat på et samar-
bejdsudvalgsmøde 

i 1960’erne på virk-
somheden Laurids 

Knudsen. Foto: 
Torben Lodberg og 

Arbejdermuseet
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“Kaffen bliver en del af 
arbejderkulturen sammen 
med øl og brændevin, mens 
overklassen drikker te, vin og 
spiser chokolade”.
Annette Hoff, seniorforsker, Den Gamle By

Da kaffen var kostbar, lavede bønderne kogekaffe på 
en stor kobberkedel. Man genbrugte ofte de samme bøn-
ner igen og igen, hos nogle familier i over en uge. 

“Der er derfor stor sparsommelighed forbundet med 
kaffe de første mange år. Kaffe blev også kaldt en kællin-
gedrik, fordi det var kvinderne, der først begyndte på 
kaffedrikningen”, siger Annette Hoff. 

Det er med kællingedrikken, at kaffepausen opstod i 
1800-tallet, fortæller kaffeforskeren. I de store køkkener 
på landets herregårde opstår omkring 1850 nemlig en 
kultur, hvor tjenestefolkene lige kigger ned forbi køkke-
net og får en kop kaffe og en hyggelig afslappet stund. 

“De kalder det ikke en kaffepause, men det er reelt 
det, der opstår der”, siger Annette Hoff.  

Danmark bliver til et kaffeland
Vi skal dog et hop på over 100 år længere tilbage i hi-
storien for at finde tidspunktet, hvor kaffen kommer til 
Danmark. Danskerne lærer nemlig den arabiske kaffe at 
kende omkring 1660 samtidig med indførelsen af ene-
vælden, men i starten er det en dyr luksusdrik.

Cirka 100 år senere får bønderne dog generelt lidt fle-
re penge mellem hænderne, og de begynder nu at drikke 
kaffe. Da bønderne på dette tidspunkt udgjorde cirka 80 
procent af den danske befolkning, blev Danmark med ét 
til kaffedrikkeland, forklarer Annette Hoff.

“Da landarbejdere senere bliver arbejdsløse og begyn-
der vandringen til byerne efter job og bliver til industri-
arbejdere, tager de kaffen med sig. Dermed bliver kaffen 
en del af arbejderkulturen sammen med øl og brænde-
vin, mens overklassen, embedsmænd og præster drikker 
te, vin og spiser chokolade”. 

I 1830’erne introduceres det lille sorte komfur i man-
ge danske køkkener, og det er her, at selve kaffepausen 
ifølge Annette Hoff formentlig opstår.

“Med det lille sorte komfur opstår en decideret kaf-
fekultur. Komfuret gør køkkenet varmt, og man får den 
klassiske madam blå-kaffekande. Dermed breder der sig 
en Morten Korch-stemning med kaffe på komfuret, som 
senere breder sig ind i industrikulturen”, siger hun. 

Kaffen kom til Danmark i 1660. I 
1830’erne opstod kaffepausen. Her er 

beskæftigede og arbejdsløse samlet 
omkring en kop kaffe ved en kaffevogn 
på Frederiksberg i København i midten 

af 1920’erne. Foto: Arbejdermuseet

Omkring år 1880 opstår også ordet “hygge”. Det er 
knyttet til kaffe og arbejderen, som har fri om søndagen 
og derfor typisk tager på udflugt med kaffe i kurven. 

Men hvorfor bliver kaffen vores tro følgesvend på job-
bet? 

“Kaffe virker opkvikkende og er god at vågne på. 
Landbefolkningen brugte især kaffen efter middagspau-
sen, hvor man havde spist og sovet, for så blev man frisk 
igen. Også industriarbejderen gik hjem under middags-
pausen i to timer og vågende på en kop kaffe. Det har si-
den fulgt os videre i arbejdslivet med kaffepausen på ar-
bejdet”, siger Annette Hoff. 

Og Annette Hoff selv? Hvad drikker hun? Jo, hun er 
faktisk født tedrikker. 

“Min mor drak altid te, mens min fars familie oprin-
deligt var fra landet og mere drak kaffe. Jeg lærte ikke at 
drikke kaffe som barn og ung. Det gjorde det svært, da 
jeg startede med at arbejde på museum i Jylland, hvor 
der var flest kaffedrikkere. Den yngre generation i dag 
har det anderledes. Te er blevet in, og der er kommet 
mange tedrikkere igen”.   ■

Det var bønderne i 
Jylland, som først 
tog kaffen til sig i 
Danmark omkring 
1760’erne, mens 
man i storbyen 
foretrak te. Her 
er der kaffepause 
i 1950’erne hos en 
landarbejder eller 
landbofamilie, som 
er samlet omkring 
madam blå. Foto: 
Arbejdermuseet
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D er er gode nyheder til det arbej-
dende folk, der er træt af kede-
lig kaffe. Der er nemlig adskilli-
ge knapper, man kan skrue på 
for at skrue kvaliteten i vejret – 
både i det lille personalekøkken 

og derhjemme under lockdown.
DM Akademikerbladet har konsulteret tre 

kaffeeksperter om vejen til en lækrere arbejds-
kaffe, og de giver alle oprejsning til en form for 
kaffe, som ellers har opbygget et notorisk dår-
ligt ry: filterkaffen.

“Jeg vil mene, at du kan brygge mindst lige 
så god kaffe med filter. Du kan brygge rigtig 
god kaffe på en almindelig Moccamasterkaffe-
maskine”, siger Lindy Brogaard fra risteriet 
CleverCoffee.

Kurt Dalsgaard fra risteriet Kontra Coffee 
sælger både automater og filterkaffemaskiner. 
Men han opfordrer tit kunderne til at vælge de 
billige filterløsninger.

“Virksomhederne køber espressomaskiner 
til 60.000. Men hvis de fleste alligevel drikker 
sort kaffe, så er der ingen grund til at investe-
re i sådan et schweizisk urværk. Jeg har læn-
ge prædiket, at i stedet for dyrt udstyr, så køb 

ALLE KAN 
BRYGGE 
RIGTIG GOD 
KAFFE
Du kan selv brygge den perfekte kop kaffe 
på kontoret og derhjemme. Det kræver 
ikke store investeringer, blot gode råvarer 
og en gennemtænkt dosering, lyder det 
samstemmende fra tre kaffeeksperter, der 
her nørder igennem.
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DANSKERNE HAR 
VÆNNET SIG TIL 
BITTER 
AUTOMATKAFFE
Når kaffeeksperter og fein-
schmeckere taler om kaffe af 
høj kvalitet, er det ikke nød-
vendigvis det, flertallet umid-
delbart vil opfatte som en god 
kop kaffe. Kurt Dalsgaard har 
oplevet, hvordan præferen-
cen over nogle årtier har be-
væget sig mod en mørkere og 
mere bitter kaffe. Han vurde-
rer, at det til dels skyldes kaf-
feautomaternes indtog på de 
danske arbejdspladser. 

“Det, der betyder noget for 
virksomhederne, er, at kaffen 
er let tilgængelig. Samtidig er 
der kommet et skift i kaffe-
kulturen, der de sidste 10-15 
år er båret af den italienske 
kaffekultur med forskellige 
varianter af espresso med 
mælk. Derfor har man fået de 
her automater”.

Men med automaten 
kommer også en særlig 
kaffesmag.

“Den sorte kaffe på det her 
udstyr er oftest brygget un-
der tryk, og det giver en lidt 
anden smag. For at undgå at 
kaffen bliver meget sur, ristes 
kaffen til en mørkere grad, så 
brændtheden træder mere i 
karakter, og den får lidt mere 
bitterhed. Og rigtig mange 
mennesker har vænnet sig til, 
at det er sådan, en frisk kop 
sort kaffe skal smage”.
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gode råvarer til en filterbrygger, bryg kaffe i små 
portioner, og hæld dem på termo”.

Mal selv
Lindy Brogaard kender udmærket smagen af 
dårlig arbejdspladskaffe. 

“Når jeg kommer ud til virksomheder, får jeg 
ofte kaffe, der smager harsk. Og det har ikke så 
meget med kaffen at gøre som med rengøring 
af udstyret. Hvis det ikke er ordentligt rengjort, 
sidder der rester af gammel kaffe og skaber dår-
lig smag. Så det vigtigste, man kan gøre, er at 
rengøre sin kaffemaskine”, siger han.

Når det kommer til selve kaffen, er der en an-
den lavthængende frugt, der er lige til at plukke: 
Mal kaffebønnerne selv – eller få det gjort i bu-
tikken – så man brygger af friskmalet kaffe. For-
malet kaffe vil have mistet meget aroma, også 
selv om den har ligget i lufttæt emballage.

“Den gode smag sidder i olien i kaffebønner-
ne. Når kaffen kværnes, udvides kaffens overfla-
de mange gange. Det betyder, at olien får adgang 
til ilt, og så reagerer den og bliver harsk. Nørder 
som mig kan smage forskellen allerede et kvar-
ter efter, at den er malet, og jeg vil vove at påstå, 
at alle vil kunne smage det en uge efter. Så kvær-
ner du selv, er du meget langt”.

Kværnen er vigtig
Med snakken om maling af kaffen bevæger vi os 
ind i den mere kemiske afdeling af kaffens my-
sterier. Den gode kop kaffe balancerer sig mel-
lem henholdsvis den syrlige og den bitre smag. 
Det afgøres af kaffens ekstraktion – altså når kaf-
feolien udtrækkes i vandet.

“Tommelfingerreglen er: Hvis man synes, kaf-
fen er sur, skal man kværne finere, og er den bit-
ter, skal den kværnes grovere. Underekstraheret 
kaffe giver en sur smag, men finere kaffe giver 
større overflade, hvilket giver højere ekstraktion. 
Temperaturen har også en betydning. Jo højere 
temperatur, jo højere ekstraktion. Kunsten er at 
ramme i midten, hvor du har en smag, der er ba-
lanceret sød og frugtig”, siger Lindy Brogaard.

Af den grund lægger han stor vægt på malin-
gen af kaffen og den kaffekværn, man bruger. 

“Jeg ville hellere investere i en god kaffe-
kværn end i en ny kaffemaskine. Og her mener 
jeg ikke blendermodellen med roterende kni-
ve, der slår kaffen i stykker. Det giver en ujævn 
blanding af små og store stykker, og så ender 
man med både for meget syrlighed og for meget 
bitterhed. Det skal være en kværn med knive, 

der kan indstilles til at male med forskellige gra-
der af finhed”.

Mange ser traditionelt stempelkanden som en 
mere sofistikeret måde at brygge kaffe på. Men 
ikke Lindy Brogaard.

“Jeg er ikke så begejstret. Det er en bryg, der 
er vanskelig at kontrollere. Du har en tendens til 
at glemme, hvor længe du lader kaffen ekstra-
here. Og stemplet skaber turbulens, der tilfører 
kaffen mere bitterhed”.

Den magiske formel
Men hvad så med doseringen mellem kaffe og 
vand – er der en magisk formel? Ja, det er der 
faktisk ifølge kaffekonsulent Morten Münchow, 
der er ekstern lektor ved KU’s Institut for Føde-
varevidenskab og forfatter til en række viden-
skabelige artikler om kaffe. 

“Det mærkelige ved kaffe er, at hver dråbe, 
der kommer ud af tragten, smager forskelligt. 
Nogle stoffer udskilles hurtigere end andre. Så 
brygger man ikke længe nok, så mangler man 
noget eftersmag. Men tommelfingerreglen er, at 
får du trukket tyve procent af kaffens masse ud, 
har du en balanceret kop”, fortæller han.

Det vil sige, at hvis man tørrer og vejer kaffe-
grumset, har den mistet tyve procent af vægten.

Da gennemløbstiden på en almindelig kaffe-
maskine sjældent kan justeres, er det først og 
fremmest mængden og finheden af den kværne-
de kaffe, man kan arbejde med. Derfor hører der 
ifølge Morten Münchow en digital vægt til i et-
hvert kaffekøkken.

Nedsæt kaffepanel
Hvis man vil gå videnskabeligt til værks, kan 
man købe et såkaldt refraktometer, som måler 
kaffeopløsningen, men man kan også bare sma-
ge sig frem.

“Smag på det og vurder: Er der for meget ef-
tersmag eller for lidt? Og er der for lidt, så kværn 
lidt finere, eller lad stempelkanden stå et minut 
eller to mere”, siger Morten Münchow.

Samme råd lyder fra Lindy Brogaard:
“Find ud af, om der skal tre, fire eller fem ske-

fulde i, og skriv så en seddel til kollegerne om, at 
sådan skal det være. Det giver i det hele taget god 
mening at nedsætte et lille smagspanel af kolle-
ger – også i forhold til hvis man vil skifte kaffe.

Og så er der valget af kaffe. Skal det være 
Kenya, Brasilien eller Java? Egentlig lige meget – 
det skal bare være friskristet.

“I forhold til den gode kaffeoplevelse taler vi al-
drig om, hvor kaffen kommer fra. At arbejde med 
et friskristet produkt og så hele bønner. Det er de 
to væsentligste parametre”, siger Kurt Dalsgaard.

Morten Münchow opfordrer til, at man altid 
spørger til kaffens friskhed, hvis det ikke frem-
går af emballagen.

“Over 40 dage fra ristning falder friskheden 
til næsten nul. Så jeg vil sige, at udløbsdatoen for 
kaffe er 4-6 uger efter ristning”.   ■

“Jeg har længe prædiket, at i stedet for dyrt udstyr, 
så køb gode råvarer til en filterbrygger, bryg kaffe i 

små portioner, og hæld dem på termo”.
Kurt Dalsgaard, kaffehandler

Jagten på den perfekte kop 
kaffe er en nørdet affære, men 
hvis råvarerne er gode, kan 
den brygges på en helt almin-
delig filterkaffemaskine, siger 
Lindy Brogaard fra risteriet 
CleverCoffee i Odder.
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D er er blevet råbt ulven 
kommer adskillige gan-
ge i mere end fem år. 
Nu er ulven så på vej. 

Ifølge flere kilder har 
verdens største nethan-

del, Amazon, planer om at åbne en 
dansk hjemmeside. Måske allerede i 
foråret 2021. 

Selskabet er både frygtet og be-
rygtet i den danske detailbranche, 
og særligt forlagsbranchen har tidli-
gere udtrykt bekymring for et ama-
zon.dk, da nethandelsplatformen 
foruden sin status som sælger af alt 
fra iPhones til vitaminpiller og bam-
ser også er et forlag med egne talent-
spejdere, redaktører og forfattere.

Mastodonten spøger da også i 
baghovedet, fortæller Nanna Nøhr, 
der arbejder som børne- og ung-
domsredaktør på Politikens Forlag. 

“Jeg tror ikke, man kan være i 
bogbranchen netop nu uden at være 

Amazon star-
tede som en 
boghandel og 
er i dag ver-
dens mest vær-
difulde virk-
somhed med 
logistikcen-
tre i mere end 
175 forskellige 
steder i ver-
den. Her ses 
et lager med 
Amazon-varer i 
Arizona, USA. 

Bogbranchen 
holder vejret, 
mens AMAZON 
nærmer sig
Den danske forlagsbranche kigger nervøst mod den kontroversielle 
amerikanske e-handelsgigant Amazon. Lige nu er det uvist, hvad 
det vil få af konsekvenser for bogsalget, når Amazon formentlig 
rammer Danmark til foråret. 

HVAD ER AMAZON?
Amazon er en amerikansk internethandelsvirk-
somhed, der startede som en boghandel i 1995.

Grundlæggeren og administrerende direktør 
Jeff Bezos er i dag verdens rigeste mand.

Amazon har i dag en million ansatte og logi-
stikcentre mere end 175 steder i verden.

Selskabet har en markedsværdi på cirka 
10.000 milliarder kroner og omsatte i 2019 for 
1,777 milliarder kroner. 

I Tyskland sidder Amazon på 40 procent af 
onlinehandlen, i England på 25 procent og i 
Frankrig på omkring ti procent af købene on-
line. Det viser tal fra analysehuset Coresight 
Research fra 2019. 

afventende omkring Amazons næ-
ste træk. Amazon er et vilkår, som 
vi alle sammen må forholde os til. 
Branchen har længe vidst, at Ama-
zon ville komme, så nu bliver det 
spændende at se, hvad der sker. Det 
ved ingen af os reelt endnu”, fortæl-
ler Nanna Nøhr. 

Også hos den danske onlinebog-
handel Saxo.com bliver der talt om 
Amazon, fortæller kommunikations- 
og marketingchef Lærke Jürs.

“Varslingen om Amazons danske 
invasion har spøgt, lige så længe jeg 
har været i bogbranchen, og det har 
nok hele tiden mere været et spørgs-
mål om hvornår, end om hvorvidt 
Amazon ville komme til at rykke ind 
i Danmark”. 

I marts indtog Amazon Holland, 
og i november fulgte Sverige med. 
Nu forventes de øvrige nordiske lan-
de at være næste stop. I et jobopslag 
i forbindelse med opstarten i Sverige 

fremgik det, at en markedspladschef 
også skal kigge på ekspansion i både 
Danmark, Norge og Finland.

Presser konkurrenterne ud
På grund af Amazons størrelse og 
forretningsmodel vil en etablering 
i Danmark kunne presse det nuvæ-
rende danske bogmarked, forklarer 
markedschef i Dansk Erhverv Lone 
Rasmussen.

“Nogle ser Amazon som en gave 
til forlagsbranchen, fordi Amazons 
store kundegrundlag og effektive di-
stributionsnet kan gøre det lettere 
for forlagene at nå kunderne og sæl-
ge deres bøger. Men når Gyldendal 
for eksempel vælger at sælge sine bø-
ger på Amazons markedsplads, så 
holder de i Amazon øje med, hvilke 
bøger der går rigtig godt. I fremtiden 
kan de så, i stedet for at købe bøger-
ne fra forlaget, kontakte forfatteren 
selv og indgå en direkte aftale med 
vedkommende”, forklarer Lone Ras-
mussen, der har skrevet en MBA om, 
hvordan bl.a. Amazon vil påvirke de-
tailhandlen i Danmark. 

I Storbritannien har der for ek-
sempel været sager om, hvordan 
Amazon stiller krav til både sorti-
ment og indhold i de bøger, der sæl-
ger på Amazons platform.

Og ifølge den amerikanske ana-
lytiker Benedict Evans står Amazon 
for cirka 50 procent af salget af fysi-
ske bøger i USA og hele 75 procent 
af salget af forlagenes e-bøger. Talle-
ne for Amazons egne udgivelser er 
hemmeligholdt og indgår derfor ikke 
engang i statistikken.

Foto: Ralph D. Fresno/Reuters/Ritzau Scanpix
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“Alle forlæg-
gere og 
bogfolk taler 
om Amazons 
kommen med 
en vis bæven”. 
Lars Boesgaard

“I USA har forlagsbranchen kla-
get til Kongressen, fordi Amazons 
andel af markedet for distribution af 
bøger er så høj, at forlagene føler sig 
tvunget til at sælge via Amazon. Kla-
gen nævner også såkaldt “predatory 
pricing”, hvor Amazon sælger bøger 
langt under kostprisen for at kapr e 
markedet. Det er foruroligende at 
læse, hvad der er sket i USA. Jeg er 
ikke ekspert, men der er umiddel-
bart ikke noget dér, som ikke også 
kan ske i Danmark”, siger Lone Ras-
mussen. 

Hun forklarer, at e-handelsgigan-
ten let kan underbyde bogbranchen 
såvel som resten af detailhandlen, 
fordi Amazons markedsplads sæl-
ger varer, hvor der ikke altid beta-
les moms.  

“Danske butikker og netbutik-
ker har høje omkostninger til at sik-
re, at de varer, de sælger, lever op 
til reglerne og ikke er farlige. Når de 
i Amazon ikke tager ansvar for de 
varer, de sælger på deres markeds-
plads, og som der ikke bliver betalt 
moms af, så kan de sænke priserne 
til et kritisk lavt niveau. Derfor har 
vi de senere år i Dansk Erhverv ar-
bejdet benhårdt for at sikre fair kon-
kurrence”. 

Farvel til den fysiske boghandel?
På Politikens Forlag er Nanna Nøhr 
dog ikke bange for, at hendes stilling 
er på spil lige med det samme. 

“Jeg er ikke bekymret for mit job 
– endnu i hvert fald. I første omgang 
har forlagene jo indholdet til de dan-
ske læsere. Så Amazon skal igennem 
os til rettighederne på de professio-
nelt redigerede og producerede vær-
ker og forfatterne. Men jeg kan godt 
være bekymret for nogle af de dan-
ske boghandlere. Jeg håber virkelig, 
at de klarer den. I sidste ende hæn-
ger det hele jo sammen”. 

I april sidste år gik den mere end 
120 år gamle boghandlerkæde Ar-
nold Busck konkurs. Arnold Busck er 
langtfra den eneste boghandler, som 
allerede er presset. Ifølge tal fra Dan-
ske Forlag er andelen af solgte bøger 
i fysiske boghandler faldet fra om-
kring 60 procent i 2001 til 53,5 pro-
cent i 2020.

Mange køber i stedet deres bø-
ger online, og her er Saxo.com både 
Danmarks første og største online-
boghandel – i hvert fald for nu. 

Men hos Saxo har de ikke tænkt 
sig at skifte gear, bare fordi den sto-
re e-handelsvirksomhed slår sig ned 
i Danmark. Faktisk kender de allere-
de lidt til konkurrenten. 

“Amazon er ikke en ny konkur-
rent for os. Vi har løbende forholdt 
os til Amazon i forhold til vores salg 
af internationale titler”, siger Lærke 
Jürs og fortsætter: 

“Vi kommer ikke til at ændre vo-
res strategi. Vi tror på, at vi har en 
betydelig position med et stort kend-
skab blandt de danske læsere og en 
høj kundetilfredshed”. 

Ikke nødvendigvis en trussel 
Hos forlagene Lindhardt og Ringhof 
og Gyldendal forholder direktørerne 
sig også nøgternt. 

“Alle forlæggere og bogfolk ta-
ler om Amazons kommen med en 
vis bæven. Og vi snakker da om det. 
Men vi kan ikke rigtig bruge frygten 
til noget. Vi må bare håndtere det. 
Jeg synes, de danske forlag er dygtige 
og laver mange spændende ting. De 
er ikke erstatbare”, siger Lars Boes-
gaard, direktør i Lindhardt og Ring-
hof og formand for Danske Forlag. 

Hos Lindhardt og Ringhof er de 
åbne over for et samarbejde med 
Amazon, hvis det altså foregår på et 
fair grundlag. 

“Vi samhandler med dem, som vil 
handle med os på ordentlige vilkår. 
Vi behandler vores kunder så godt 
som muligt, og vi prøver at være 
boghandlernes venner. Men der er 
altid en kamp og diskussion. Sådan 
er det i et konkurrencemarked”. 

Allerede i foråret indgik Gylden-
dal en aftale med Amazons datter-
selskab Book Depository.

“Vi har ikke indgået en aftale med 
Amazon. Vi har indgået en forhand-
leraftale med netboghandlen Book 
Depository om, at de kan sælge vo-
res bøger. Hvordan Amazon for alvor 
kommer til at agere, det ved vi end-
nu ikke. Jeg tror dog ikke, at bøger 
vil være Amazons primære interes-
se. Der er jo mange andre produkt-
grupper”, siger Gyldendals direktør, 
Morten Hesseldahl. 

Han forklarer, at Gyldendal uan-
set hvad er imod monopoldannelse. 

“Vi vil aktivt arbejde mod enhver 
form for monopoldannelse. Hvis de 
(Amazon, red.) er ved at rydde hele 
bordet, så vil vi ikke handle med 
dem. Lige nu er der god konkurren-
ce, og det er jo også i læsernes inte-
resse”. 

Så nu er der ikke andet for end at 
se tiden an, siger Lars Boesgaard.  

“Vi må angribe det forfra og ikke 
lade os skræmme på forhånd”.   ■ 

“Jeg er ikke be-
kymret for mit job 
– endnu i hvert 
fald. I første om-
gang har forlagene 
jo indholdet til de 
danske læsere,” si-
ger Nanna Nøhr fra 
Politikens Forlag. 



I STRID MED  
         ARBEJDS- 
    MILJØLOVEN
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N ogle mener, de spænder ben 
for fremtidens fleksible ar-
bejdsliv.

Andre forsvarer dem som et 
værn mod forringelser af løn-

modtagernes arbejdsvilkår.
Det handler om arbejdsmiljølovens krav 

til hjemmearbejde. For Anders Milhøj er de 
kort og godt umulige at overholde.

Han er lektor og arbejdsmiljørepræsen-
tant og sidder i Københavns Universitets 
øverste arbejdsmiljøråd.

Hvis Anders Milhøj vil have loven over-
holdt, skal KU sikre, at inventar, belysning, 
skærm og plads til hensigtsmæssige ar-
bejdsstillinger og bevægelser for op imod 
9.900 hjemsendte medarbejdere følger lo-
vens krav.

Det anser han for at være økonomisk og 
logistisk umuligt.  

“Vi har mere prøvet at mingelere i en 
midlertidig situation, som er blevet meget 
langvarig, og folk har fået lov til at tage no-
get udstyr med hjem. Enkelte har fået en 

DET MESTE HJEMMEARBEJDE ER

For tiden arbejder hundredtusindvis af 
danskere derhjemme og i vidt omfang i strid 
med reglerne i arbejdsmiljøloven. Og der er 
ingen nemme løsninger, lyder det fra flere 
sider. For hvem skal betale for et ekstra 
arbejdsrum i privaten?
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“Vi er på arbejde, 
samtidig med at vi 
er private og skal 
passe børn. Vi bli-
ver afbrudt af dag-
ligdags proble-
mer, og konen sid-
der over for os med 
sin egen bærbare. 
Betydningen af det 
kender vi endnu 
ikke”, siger Karen 
Søgaard, professor 
i human fysiologi.

ordentlig skrivebordsstol, hvis de har haft 
behovet, eller hentet eller fået bragt deres 
normale stol”. 

KU’s direktør, Jesper Olesen, har ikke re-
ageret på en henvendelse fra DM Akademi-
kerbladet, herunder svaret på et spørgsmål 
om, hvor mange hjemmearbejdspladser der 
er indrettet i overensstemmelse med loven 
under coronaepidemien.

Ifølge Anders Milhøj er det i arbejdsmil-
jørådet ikke aftalt, hvordan man håndterer 
situationen. 

“Så der er ikke en bureaukratisk proces, 
og det er jeg tilfreds med. Skulle vi gøre, 
præcis hvad der står i loven, vil det koste 
60.000 kr. per hjemmearbejdsplads og et 
ledigt rum. Det undersøgte vi for 20 år si-
den. Det kan eller vil universitetet selvføl-
gelig ikke betale for”, siger Anders Milhøj.

Hæve-sænke-bord nej tak
Ifølge Scan Office, der kalder sig Danmarks 
største leverandør af kontorindretning, 
er inventarprisen i dag mellem 6.000 og 
12.000 kr. per hjemmearbejdsplads, men 
ifølge Anders Milhøj er problemet ikke kun 
prisen.

“Jeg bor selv i hus, og mine børn er flyt-
tet hjemmefra, men andre bor i toværelses-
lejligheder og har ikke plads eller lyst til at 
få et stort hæve-sænke-bord, men der siger 
loven, så vidt jeg kan se, at det skal være 
en formel korrekt arbejdsplads, og det har 
jo ikke forbindelse til virkeligheden”, siger 
Anders Milhøj. 

Baseret på en myte
Ergoterapeutforeningen frygter, at en lem-
pelse af kravene vil forringe arbejdsmiljø-
et og føre til flere skader, et synspunkt, for-
eningen har luftet i flere artikler.    

Men spørger man professor og special-
læge ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Her-
ning Johan Hviid Andersen, der forsker i 
kontorergonomi, er kravene snarere taget 
ud af den blå luft.  

“Efter min bedste overbevisning er vej-
ledningen inden for kontorarbejde foræl-
det og på nogle områder fuldstændig tåbe-
lig. Der er ikke nogen dokumenteret effekt 
af anbefalingernes forebyggende karakter. 
Måske kan et hæve-sænke-bord være godt 
for én, der i forvejen har ondt i ryggen, 
men det kan ikke forhindre belastningssyg-
domme”. 

Sammen med kolleger har Johan Hviid 
Andersen gennemgået tidligere undersøgel-
ser af forebyggende kontorergonomiske in-
terventioner, og resultatet var nedslående. 
Ingen af dem kunne vise nogen effekt.

“Så ingen kan svare fornuftigt på, hvad 

FÆRRE 
ANMELDELSER AF 
SKADER
Fra januar til november 2020 fik 
Arbejdstilsynet 4.383 anmeldel-
ser om erhvervssygdomme i be-
vægelsesapparatet. Det lyder af 
mange, men er faktisk 786 færre 
end i 2019. Godt nok vil fx Covid-
19-relaterede lidelser måske først 
vise sig i løbet af 2021, men sand-
synligheden for at bliver ramt er 
meget lille. I den offentlige forvalt-
ning var der i 2019 fx kun 27 aner-
kendte tilfælde af sygdomme i be-
vægelsesapparatet fx i ryg, nakke 
eller skulder.

At kun 27 blev anerkendt, inde-
bærer samtidig, at 410 anmeldel-
ser blev afvist. En stor del af disse 
går også under betegnelsen uspe-
cifikke lidelser, fordi der ikke kan 
stilles en eksakt diagnose. Og mens 
der heller ikke for de uspecifikke 
sygdomme kan påvises nogen ef-
fekt af forebyggende ergonomi, 
kan mange uspecifikke sygdomme 
ifølge professor i human fysiologi 
Karen Søgaard forebygges på an-
den vis. Det handler om, at du skal 
have indflydelse på, hvordan du 
indretter din arbejdsplads. 



SKIFT 
ARBEJDSPOSITION, 

OG TAG PAUSER
Har du fundet en rigtig 
god fast arbejdsstilling 

foran skærmen? I så 
fald tager du fejl, lyder 
det fra Karen Søgaard, 
professor i human fysi-

ologi ved SDU.
“Der er ikke en ergono-
misk korrekt siddestil-
ling. Derfor plejer jeg at 
sige, at den næste stil-
ling er den bedste”, si-

ger hun.
Den bedste vej til at 
forebygge smerter i 
nakke og skuldre er 

derfor at skabe varia-
tion og undgå fastlåste 

stillinger. 
“Flyt lidt rundt på dig 

selv, tag din mus ud til 
siden, og husk at kigge 

ud ad vinduet, så du 
også får motioneret 

musklerne omkring øj-
nene. Skab i det hele 
taget så meget varia-

tion som muligt”, siger 
Karen Søgaard. 

Husk også at tage pau-
ser. Tag fx en trænings-

pause af 60 sekun-
ders varighed et par 

gange i timen. Skab be-
vægelse og blodomløb, 
hvor det spænder. Sørg 
også for at komme væk 
fra computeren i løbet 

af dagen. Så rejs dig op, 
træk dig væk fra arbej-

det, gå en tur rundt i 
boligen, og mærk efter, 

hvordan du har det. 
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der virker forebyggende. Arbejdstilsynets 
vejledninger er baseret på myter og anta-
gelser”, siger han. 

Ifølge Karen Søgaard, professor i human 
fysiologi ved Institut for Idræt og Biomeka-
nik ved Syddansk Universitet, er der rigtig-
nok ringe evidens for ergonomisk forebyg-
gelse af anerkendte sygdomme. Men for en 
række uspecifikke lidelser i led og muskler, 
og det er langt de fleste af dem, der anmel-
des, kan der alligevel drages en konklusion.

“Intet tyder på, at man kan indrette sig 
ud af det, men hvis du selv bestemmer og 
har kontrol over indretningen, så vil det al-
tid have en meget større effekt, end hvis ar-
bejdspladsen bestemmer. Det handler med 
andre ord om indflydelse på eget arbejde”, 
siger hun.

Mens forskerne ikke ser nogen grund til 
at fastholde de nuværende krav, er fagfor-
eningerne uenige. Hvor fx HK ser arbejds-
miljøloven som en beskyttelseslov og fryg-
ter, at en lempelse kan føre til forringede 
arbejdsforhold, mener Djøf, at loven skal 
være mere fleksibel, så den kan tilpasses 
den enkeltes behov.

Thomas Vils Pedersen, fællestillidsre-
præsentant for forskerne på Københavns 
Universitet og næstformand i DM, støtter 
også centralt fastsatte minimumsstandar-
der, men er i tvivl om, hvornår de skal træ-
de i kraft. 

“Jeg mener godt, man kan slække på 
reglen om, at de træder i kraft ved én dags 
hjemmearbejde om ugen, men jeg har ikke 
et konkret alternativ. Der skal være et til-
bud om at få stillet ting til rådighed, men 
kravene skal være mere fleksible”, siger han 
og tilføjer:

“Hjemmearbejde er ikke for alle, så folk 
skal ikke tvinges til det”, siger han. 

Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig, 
tror, at de nuværende regler kan være en 
hæmsko for arbejdspladser, der gerne vil 
give plads til mere hjemmearbejde. Hun 
foreslår, at loven skal tage hensyn til lokal-

“Arbejdstilsynets 
vejledninger er 

baseret på myter  
og antagelser”.

Johan Hviid Andersen, professor og  
speciallæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning 

aftaler, der tager hensyn til den enkelte ar-
bejdsplads 

“Det kan handle om, hvordan man ind-
retter den enkelte hjemmearbejdsplads, hvor 
mange der arbejder hjemme, om det er én 
dag eller fire dage. Hvis der er noget, vi har 
lært i den her tid, er det, at vi ikke behøver 
at fortsætte med ‘one size fits all’. Nogle tri-
ves derhjemme, andre synes, det er forfærde-
ligt”, siger hun.

Lokalaftaler kan ifølge Sara Vergo fx give 
mulighed for, at man ét sted vægter at få råd-
givning om ergonomi, mens andre vælger at 
afsætte penge til indkøb af inventar eller fi-
nansiering af internetforbrug.

Hun anerkender dog også, at loven sætter 
nogle værn op.

“Jeg taler ikke for, at vi skal udvande lo-
ven. Den fungerer fint i forhold til at sætte 
nogle overordnede regler. Men lokal aftaler 
kan sikre, at der kommer meget mere fokus 
på den enkeltes behov, så både medarbejder 
og arbejdsplads er tilfredse”, siger Sara Vergo.

Ordførere fra de fleste af Folketingets parti-
er har i efteråret udtrykt ønske om et lovefter-
syn, men måske har Arbejdstilsynet allerede 
taget konsekvensen. I december offentliggjor-
de tilsynet i al ubemærkethed en markant re-
vision af vejledningen om skærmarbejde.

GODE RÅD
FOREBYG I 

FÆLLESSKAB
Arbejdsgiveren skal ef-

ter arbejdsmiljøloven 
sørge for, at arbejdsfor-
holdene er forsvarlige, 

men Arbejdstilsynet 
(AT) opfordrer til, at ar-

bejdsgivere, ansatte 
og arbejdsmiljøorgani-
sationer arbejder sam-
men om at finde gode 
løsninger, så de an-

satte kan undgå gener 
som følge af hjemme-

arbejdet. På AT’s hjem-
meside findes en række 

forslag til aktiviteter 
og fysiske øvelser på 

hjemmearbejdspladser.
Oplever du problemer 
med arbejdsmiljøet? 

Kontakt DM!
DM står klar til at 

hjælpe dig, hvis du op-
lever problemer med 
arbejdsmiljøet på din 

arbejdsplads.
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V irksomheder som Danske Bank og Co-
dan har offentligt beklaget, at krave-
ne i arbejdsmiljøloven står i vejen for 
mere hjemmearbejde. Frem for at ven-
te på en lovændring har Codan dog 

valgt at finde en løsning inden for de eksisterende 
rammer.

Codan mindsker sit lejemål i Codanhuset, så 
over halvdelen af alle ansatte i forsikringsselska-
bet fra årsskiftet skal arbejde fast hjemmefra mini-
mum to dage om ugen. Samtidig får kun en femte-
del af de ansatte en fast kontorplads.

Administrerende direktør Christian Baltzer øn-
sker at flytte grænsen for, hvornår loven skal gæl-
de, fra en til to ugentlige hjemmearbejdsdage. 

“Vi har egne standarder og krav til et godt ar-
bejdsmiljø, som blandt andet er udarbejdet i sam-
arbejde med faglige organisationer”, siger han.

Ifølge Christian Baltzer er målet, at de ansatte 
arbejder hjemme 30-40 pct. af tiden. Han oplyser, 
at Codan har brugt et “tocifret millionbeløb” på at 
skabe “fremtidens fleksible arbejdsplads”. 

CODAN: Nu er der 
kun kontorplads 
til hver anden 
medarbejder
Codans direktør krævede et opgør 
med lov om hjemmearbejde. Nu har 
han brugt et tocifret millionbeløb på 
at overholde den. 

Husk at skifte  
arbejdsstilling, så 
ofte du kan. Og hold 
pauser. Sådan ly-
der rådet fra Karen 
Søgaard, profes-
sor i human fysio-
logi ved Institut for 
Idræt og Biomekanik 
ved Syddansk 
Universitet.

Frem for det hidtidige fokus på konkre-
te krav til indretning og ergonomi peger den 
nye vejledning ifølge Karen Søgaard på en 
mere fleksibel arbejdssituation.

“Vejledningen er meget lidt præcis og 
holder sig til generelle formuleringer om, 
at man skal indrette sig hensigtsmæssigt. 
Man har forladt ideen om, at skærmarbej-
de er meget stationært, eller at det er hen-
sigtsmæssigt med et hæve-sænke-bord. Der 
er også et afsnit om fordelene ved, at den an-
satte har indflydelse på planlægningen og 
indretningen af skærmarbejdet”, bemærker 
hun. 

Ifølge Karen Søgaard er det også på tide, 
at vi beskæftiger os med andet end det fy-
siske arbejdsmiljø, for den største omvælt-
ning er i hendes optik psykosocial. Godt 
nok viste de første undersøgelser af hjem-
mearbejdet i coronatiden, at danskerne var 
mere produktive og kreative. Men sådan 
bliver det nok ikke ved med at være.

“Vi har ikke længere socialt samvær med 
vores kolleger, og vi er på arbejde, samti-
dig med at vi er private og skal passe børn. 
Vi bliver afbrudt af dagligdags problemer, og 
konen sidder over for os med sin egen bær-
bare. Betydningen af det kender vi endnu 
ikke”.   ■



KOM GERNE MED 
LØSNINGSFORSLAG
Et dårligt forhold påvirker både dig og 
din leder, så I har en fælles interesse 
i at gøre noget. Kunsten er at gøre 
det til en snak uden beskyldninger, og 
uden at det bliver personligt.
Her er det vigtigt, at du har en kon-
struktiv tilgang til problemet. Du kan 
bruge både din forståelse af din leders 
situation og din analyse af, hvad der 
går dig på. Prøv at undgå at være an-
klagende eller skabe en konflikt, men 
fokuser på, at du rigtig gerne vil bi-
drage, så din leder når sine mål, og I 
får en bedre kommunikation.
Kom også med forslag til, hvordan I 
kan gøre tingene på en måde, hvor din 
leders behov bliver opfyldt, uden at 
det går ud over din selvbestemmelse. 
Hvis din leder går meget op i at holde 
styr på dine regninger, så prøv at af-
tale en bagatelgrænse. Hvis din leder 
konstant beder om status på dine op-
gaver, så aftal, at du i stedet sender 
en ugentlig mail, hvor du redegør for, 
hvordan det går. Og så videre.
Indstil dig på, at problemet forment-
lig ikke bliver løst på et enkelt møde. 
Oftest er det nødvendigt at minde hin-
anden om jeres aftale og måske ju-
stere den, så den fungerer godt for 
begge parter.

MÆRK EFTER, HVOR 
SKOEN TRYKKER
Når du reagerer på mikromanagement, 
så er det ofte, fordi det giver dig en fø-
lelse af, at din leder ikke har tillid til dig 
og din faglighed. Og det skaber ofte et 
anstrengt forhold, som får din arbejds-
glæde til at forsvinde. For at kunne gøre 
noget ved problemet er det vigtigt, at du 
starter med at se på de handlinger, din 
leder helt konkret udøver, og hvad der 
går dig på. 
Er det for eksempel, når din leder insi-
sterer på at gennemgå hvert et komma 
af dine notater? Er det manglende med-
bestemmelse over dine opgaver? Vil din 
leder konstant følge med i, hvor langt du 
er med dine opgaver? Eller er det noget 
helt fjerde?
Prøv at være så konkret som muligt, og 
husk tilbage på de situationer, der har 
gået dig på. Overvej også, hvilken op-
levelse det giver dig af din leders op-
fattelse af dig. På den måde får du en 
bedre forståelse for, hvornår din leder 
går dig på, og du får et bedre udgangs-
punkt ift. at gå konstruktivt til proble-
met og komme med løsningsforslag.
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Sådan overlever du

chefen, der vil 
bestemme alt
De fleste af os kan godt lide at have en 
grad af selvbestemmelse, og derfor kan 
det gå ud over arbejdsglæden, hvis chefen 
insisterer på at detailstyre alt. Her får 
du derfor seks gode råd til at overleve 
mikromanagement. 21

GUIDE Af William Leerbeck Meyer · Illustration: Claus Bigum



OPBYG TILLID
Hvis din leder skal kunne give slip, skal du medvirke 
til, at vedkommende har tillid til dig. Så det er vigtigt 
at overholde aftaler og løbende følge op. Du må selv-
følgelig også gerne tage tyren ved hornene og for-
tælle, at når din leder gør x,y,z, så bliver du i tvivl om, 
hvorvidt vedkommende har tillid til dig. Men pas på, 
at det ikke bliver en anklage, for så vil de fleste gå i 
forsvarsposition.

3
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VEND DET MED DIN TR
Mange tænker, at man først taler med sin tillids-
repræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, 
når man virkelig mistrives, og der skal gøres no-
get. Men du kan også bruge din TR til at få spar-
ring til, hvordan du kan gå konstruktivt til pro-
blemet og få en god dialog med chefen om det. 
Husk, at din TR har tavshedspligt, så det er en 
god måde at få vendt situationen på.
Også fordi din tillidsrepræsentant eller arbejds-
miljørepræsentant måske vil have en god for-
nemmelse for, hvorfor din chef føler et behov for 
at udøve mikromanagement. For eksempel kan 
det være, at mikromanagement er et symptom 
på, at din chef er presset af ledelsen.

5

Sådan overlever du
chefen, der vil 
bestemme alt

GUIDE  Fortsat
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SIDSTE UDVEJ
Det er desværre ikke altid, at det er muligt 
at finde en god løsning med lederen. Nogle 
gange er det måske en så indgroet del af 
ledelseskulturen, at du ikke kan ændre på 
det. Eller måske er din leder ikke villig til at 
finde konstruktive løsninger på problemet.
I så fald er det desværre nødvendigt at 
overveje, om det er noget, du kan leve 
med, eller om du skal se dig om efter et nyt 
arbejde.
Hvis det kommer så vidt, så husk, at DM’s 
konsulenter kan give sparring på, hvordan 
du kan tackle din situation, og hvordan du 
kommer godt videre.

6

FORSTÅ DIN LEDER
Det er en god idé at sætte sig i din 
leders sko for at forsøge at forstå, 
hvorfor vedkommende føler et behov 
for at udøve mikromanagement. Når 
en leder styrer i detaljen, er det ofte, 
fordi vedkommende er klemt ovenfra. 
Det kan for eksempel være, at det er 
den øverste ledelse, der presser på 
med stramme deadlines og krav om 
statusopdateringer, at der er en øvre 
chef, der går meget op i kommatering 
eller lignende.
Det kan også være, at det er uhel-
dige oplevelser med tidligere medar-
bejdere. Måske har din leder for ek-
sempel oplevet medarbejdere, der 
havde svært ved at overholde deres 
deadlines.
Endelig kan det være, at din leder er 
stresset og lader det komme til ud-
tryk igennem mikromanagement. Det 
er ikke unormalt, at man som leder 
reagerer på stress ved at øge kontrol-
len over medarbejderne, fordi man 
ofte mister overblikket, når man ople-
ver stress.
Tag løbende en dialog med din le-
der, hvor du spørger til, hvad vedkom-
mende selv bliver målt på og skal le-
vere, og spørg gerne, hvordan du 
hjælper bedst.
Når du har en bedre forståelse for 
din leder, bliver det lettere at imøde-
komme vedkommendes udfordringer 
og dermed finde alternative løsninger, 
hvor du får mere selvbestemmelse 
over dit arbejde. Og nogle gange fø-
rer en øget forståelse også til, at man 
kan give slip på følelsen af mistillid og 
vide, at det ikke handler om dig, men 
om noget andet.

4

Kilde: Cecilie Burkal 
Cohrt, konsulent i Dansk 
Magister forening.
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UDDANNELSESØKONOMI Af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk

Ekspert: Velfærdsuddannelser 
risikerer at hænge på regning 
for brugerbetaling
VIA’s øverste ledelse har ansvaret, hvis et materialegebyr på 2.300 kroner 
om måneden på skolens animationsuddannelser viser sig at være ulovlig 
brugerbetaling. Sagen om gebyret, der er blevet opkrævet igennem 12 år, risikerer 
at koste professionshøjskolen et tocifret millionbeløb.

INTERNE KONTROLTJEK AF BOGFØRINGEN på 
VIA’s uddannelsesinstitutioner burde for lang 
tid siden have fået administrationen til at sæt-
te spørgsmålstegn ved de eksorbitant høje 
materialegebyrer, som animationsuddannel-
serne i Viborg har opkrævet af sine studeren-
de siden 2008.

Det mener eksperter, som DM Akademi-
kerbladet har talt med, efter at det er kom-
met frem, at studerende i 12 år er blevet op-
krævet 2.300 kr. om måneden for at læse på 
en af VIA’s tre animationsuddannelser, der 
holder til i TAW – The Animation Workshop 
– i Viborg.

Nogen har sovet i timen. Det mener Kurt 
Klaudi Klausen, der er professor i offentlig 
forvaltnings på SDU’s Institut for Statskund-
skab. “Uanset om opkrævningen viser sig at 
ligge inden for lovhjemlen eller ej, så er be-
løbsstørrelsen ude på et overdrev, så hvis in-
gen har spurgt sig selv, om det er velbegrundet 
at opkræve 2.300 kr. af de studerende hver 
måned, så har de forsømt at passe deres ar-
bejde”, siger Kurt Klaudi Klausen.

Ingen anden ordinær, taxameterfinansie-
ret uddannelse kommer i nærheden af ma-
terialegebyrer i samme størrelsesorden som 
TAW’s. Og intet andet sted pålægger man alle 
sine studerende at betale for undervisnings-
materialer, de måske kunne skaffe sig billige-
re selv, påpeger han.

“Noget tyder på, at tidligere tiders prak-
sis bare har fået lov til at køre videre, efter 
at TAW blev en del af VIA i 2008. Det er me-
get graverende, at skeletterne først vælter ud 
af skabet nu, hvor der er spot på uddannel-
sen, fordi en tidligere leder har haft en lem-
fældig omgang med offentlige midler”, siger 
Kurt Klaudi Klausen. 

Regningen betales af velfærdsuddannelserne
Der har altid været fuld åbenhed overalt i VIA 
om, at materialegebyret på TAW ligger højt. 
Det siger René Foli, der er uddannelsesdekan 
på VIA med ansvar for blandt andre animati-
onsuddannelserne.

“Det har været – og er stadig – vores vur-
dering, at de materialer, der indgår i gebyret 
– og for langt hovedparten går til specialise-
ret it-hardware og -software – er de rigtige og 
de nødvendige for TAW’s studerende at have 
til rådighed under deres uddannelse”, skriver 
René Foli i en mail til DM Akademikerbladet.

Materialerne er nødvendige, hvis uddan-
nelserne skal have deres nuværende kvali-
tet i verdensklasse og dimittender, der opfyl-
der branchens forventninger, fortsætter han. 

“Det har vi også branchens ord for, lige-
som TAW jo er en attraktiv uddannelse med 
meget høj søgning og et minimalt frafald af 
studerende”, skriver René Foli.

Den vurdering bliver nu efterprøvet i Sty-
relsen for Forskning og Uddannelse. Efter DM 
Akademikerbladets afdækning af sagen har 
styrelsen bedt VIA om en redegørelse. Når re-
degørelsen foreligger, står professionshøjsko-
len i værste fald over for et tilbagebetalings-
krav på et tocifret millionbeløb. Det forklarer 
Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomi-
styring ved Aalborg Universitet.

“I andre sager, hvor fx fjernvarmeselskaber 
har opkrævet for store gebyrer for renhold af 
grundejeres fortov, eller hvor en uddannelses-
institution ulovligt har opkrævet gebyrer for 
iPads, som studerende skulle bruge i under-

visningen, er det endt med, at penge skulle 
betales tilbage, og det giver jo super god me-
ning. Problemet med VIA er, at nok er det en 
stor butik, men der er kun ét sted, de penge 
kan findes, og det er på de øvrige velfærds-
uddannelser”, forklarer Per Nikolaj Bukh.

Af flere årsager er TAW-sagen en rigtig møg-
sag, mener Aalborg-professoren.

“Uddannelsesinstitutioner med store fri-
hedsgrader vil meget nødigt underlægges be-
lastende, detaljefikserede kontrolregimer. Det 
kender jeg fra mit eget universitet. Men frihe-
den fordrer jo, at alle kører efter reglerne. Et 
krone til krone-bogholderi har næppe rimet 
med den sprudlende kreativitet og kunstne-
riske ånd, der har kendetegnet animations-
fyrtårnet TAW”, vurderer Per Nikolaj Bukh.

Det har formodentlig også været svært for 
VIA at rokke ved en båd, der bare sejlede, un-
derstreger han.

“Ingen har puttet penge i egne lommer, alle 
har knoklet for at lave en god uddannelse, og 
succesen har været kæmpestor. Så kan man 
godt komme til at glemme, at det, man gør, 
er ulovligt”, siger Per Nikolaj Bukh.

I sidste ende vil ansvaret for en millionreg-
ning ligge hos den øverste ledelse.

“Egentlig burde både en direktion og en 
bestyrelse kende de fundamentale regler for 
jobbet, men hvis man har undladt at gøre no-
get af uvidenhed om de lokale forhold et sted 
i organisationen, så er det en formildende 
omstændighed”, forklarer Per Nikolaj Bukh.

Én ting er direktionens og bestyrelsens 
ansvar. Klaus Josefsen, der er lektor i forvalt-
ningsret på Aarhus Universitet, mener heller 
ikke, at den bevilgende myndighed har gjort 
det, den skulle.

“TAW er gået under radaren hos Styrelsen 
for Forskning og Uddannelse i 12 år. Men en ind-
tægt på over seks millioner burde lyse op i et-
hvert årsregnskab, så det undrer mig meget, at 
tilsynet ikke har fået øje på animationsuddannel-
sernes gebyrpraksis”, siger Klaus Josefsen.   ■

“Hvis ingen har spurgt sig selv, 
om det er velbegrundet at op-
kræve 2.300 kr. af de studeren-
de hver måned, så har de for-
sømt at passe deres arbejde.”
Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig forvaltning



Et tomt ritual, der enten akkumule-
rer den dårlige erfaring fra året før, 
er en ret ligegyldig aftale i kalen-
deren, der bare skal overstås, eller 
måske ligefrem rummer en poten-
tiel konflikt. Sådan oplever mange 
den årlige MUS-samtale ifølge DM’s 
medlemsrådgivning. Men hvis de 
akademiske medarbejdere griber 
mødet med chefen rigtigt an, kan 
det blive deres vigtigste samtale i år.

Den opfordring kommer fra er-
hvervspsykolog i konsulenthuset 
New Stories Trille Frodelund Lykke, 
som tilføjer, at coronakrisen gør det 
endnu mere vigtigt at forberede sig 
godt og tænke strategisk.

Trille Frodelund Lykke har arbej-
det med ledelses- og organisations-
udvikling i 15 år, blandt andet som 
underviser på DM’s e-læringskurser 
for tillidsvalgte.

“Det seneste år har stået i brand-
slukningens tegn. De kortsigtede løs-
ninger har fyldt alt i akademikernes 
arbejdsliv. Hvis arbejdsglæden ikke 
skal visne, så skal MUS-samtalen i en 
coronatid også handle om fremad-
rettede opgaver, om faglig udvikling 

og om indsatser, som medarbejde-
ren har et værdifuldt bidrag til”, si-
ger Trille Frodelund Lykke.

Selv om dårlig ryg, utilstrække-
lige tekniske løsninger og savnet af 
kolleger fylder meget lige nu, må 
MUS-samtalen ikke drukne i spørgs-
mål om trivsel, påpeger erhvervs-
psykologen.

“MUS’en ender tit som en rode-
butik, hvor man både vil samle op 
på sit psykiske arbejdsmiljø, give 
feedback til chefen og slå søm i be-
slutningen om, hvilket kursus i ka-
taloget man kan få lov til at deltage 
i. Hvis det i stedet bliver en samtale 
om, hvilke opgaver og arbejdsgange 
der motiverer og giver arbejdsglæ-
de, kan det blive din vigtigste samta-
le i år”, siger Trille Frodelund Lykke. 

Alt godt fra kursuskataloget
DM’s medlemsrådgivning har i coro-
natiden fået mange henvendelser fra 
medlemmer, der efterspørger råd-
givning forud for MUS-samtalerne.

Ifølge Gitte Grønkær Svend-
sen, der er konsulent i rådgivnin-
gen, kommer henvendelserne fra fx 

MUS
DM’s medlemsrådgivning har i coronatiden 
fået mange henvendelser fra medlemmer, der 
efterspørger rådgivning forud for MUS-samtalerne.
Hvis du er strategisk, velforberedt og konstruktiv, 
kan det blive din vigtigste samtale i år.

kan blive din  
vigtigste samtale i år

medlemmer, der er usikre og føler, 
at de skal til en slags eksamen. 

“Mange, der kontakter os, er 
egentlig optaget af at komme videre i 
deres arbejdsliv med nye opgaver el-
ler nye karriereveje i det job, de har, 
og de vil gerne sparre med os om, 
hvordan de kommer derhen, når vi 
får talt lidt med dem”, forklarer Gitte 
Grønkær Svendsen, men:

“Når de kontakter os, er de tit ret 
fokuserede på, hvordan de lige skal 
komme godt igennem selve samta-
len og få det kursus, de har på øn-
skesedlen”.

Det er ærgerligt, hvis MUS-sam-
talen alene bliver til en forhandling 
om, hvorvidt man kan få lov til at 
deltage i et kursus, siger hun.

“Du har din chefs øre og en ene-
stående chance for at fortælle, hvor-

Foto: New Stories
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MUS’en ender tit 
som en rodebu-
tik. Det er spild af 
ressourcer, mener 
erhvervspsykolog 
Trille Frodelund 
Lykke.



dan du ser sammenhængen mellem 
organisationens behov og dine egne 
ønsker og din værdi i organisationen. 
Derfor skal MUS-samtalen bruges til 
at undersøge lidt bredere, hvad der 
skal til, for at du som medarbejder 
bliver brugt rigtigt i dit arbejde, så du 
får mulighed for at udfolde det, du 
kan og gerne vil, på en god måde”, 
forklarer Gitte Grønkær Svendsen.

Faglig udvikling er mange ting.
“Det kan også ligge i, at man kob-

ler sig på nye tværfaglige projek-
ter i sin organisation, at man prøver 
kræfter med en koordinerende funk-
tion med mere ansvar, eller at man 
byder ind på opgaver, der leder en i 
en ny retning”, uddyber Gitte Grøn-
kær Svendsen.

Det kan måske lyde meget ar-
bejdsgivervenligt, siger konsulenten.

“Men arbejdsglæde og trivsel 
hænger sammen med oplevelsen af 
at bidrage med noget meningsfuldt. 
Hvis du slet ikke kan få øje på, at dit 
virke og dine værdier er i overens-
stemmelse med arbejdspladsens, så 
skal du måske overveje at se dig om 
efter et nyt job”, påpeger Gitte Grøn-
kær Svendsen. 

Et fælles anliggende
Medarbejdernes kritik af MUS-sam-
talerne bunder ofte i, at der “ikke 
sker en skid bagefter”, påpeger Tril-
le Frodelund Lykke. Derfor bør der 
gøres plads til både forberedende 

SÅDAN FORBEREDER 
DU DIG PÅ MUS
SAMTALEN:
• Sørg for forventningsafstem-

ning med din leder, så I er enige 
om, hvor fokus skal ligge, og om 
samtalen skal forløbe fx med ud-
gangspunkt i et skema eller som 
en mere fri samtale. 

• Overvej, hvordan du kan bidrage 
til at fremtidssikre din arbejds-
plads. Det kan fx være inden for 
digitalisering eller lignende.

• Overvej, hvilken rolle du går ef-
ter, og om du kan bevæge dig i 
den rigtige retning ved fx at del-
tage i tværgående indsatser eller 
gå efter mere ansvar i en koordi-
nerende funktion.

• Gør det, du vil, konkret. Det er 
nemmere for din leder at sige 
ja tak til. Og så undgår du også 
nemmere at komme på bagkant 
og blive pålagt noget, du er min-
dre interesseret i.

• Undgå, at samtaletiden bliver 
brugt på at tale om samarbejds-
vanskeligheder, trivsel eller kon-
flikter. De hører hjemme i andre 
fora og skal under alle omstæn-
digheder helst håndteres på det 
tidspunkt, hvor de opstår.

• Overvej, om du er i den rolle og 
i de funktioner, hvor du funge-
rer bedst. Det kan være, at du 
fx savner at have mere kontakt 
med borgere eller brugere eller 
med nogle nye kolleger i en an-
den afdeling.

• Drop et alt for ensidigt fokus på 
kursusshopping, og sving dig op 
i et højere luftlag: Overvej, hvad 
der giver dig glæde, mening og 
værdi.

Kilde: DM’s karriererådgivning

BLIV KLOGERE PÅ DIN MUS PÅ 
DM’S EKURSER 
DM er netop gået i luften med tre e-læringsmodu-
ler til tillidsvalgte, hvoraf MUS og kompetenceud-
vikling er et af dem. De andre to har overskrifterne 
“Konflikthåndtering” og “Arbejdsmængde og tidspres”.

E-læringsmodulerne vil løbende blive udvidet og op-
dateret. I 2021 vil der komme flere e-læringsmoduler, der 
supplerer den eksisterende uddannelse for tillidsvalgte 
i DM.

Som medlem af DM har du også adgang til en lang 
række andre kurser på onlinekurser.dk. Deltagelse kræ-
ver blot, at du opretter dig som profil.

møder og møder, der følger op, me-
ner hun. 

“Det kan lyde omfattende, men 
det er nødvendigt, hvis samtalerne 
overhovedet skal blive en ressource, 

der står mål med investeringen”, me-
ner hun.

MUS-samtalen skal være et fæl-
les anliggende. Det kræver samle-
de diskussioner blandt medarbejder-
ne af, hvordan arbejdspladsen kan 
opnå de kompetencer, som opgaver-
ne kræver.

“Medarbejderne står med stær-
kere kort på hånden i en forhand-
ling, hvis de forinden har forberedt 
sig sammen, diskuteret, hvad der lig-
ger af fælles udviklingsmuligheder 
og behov, og hvordan det kan gå op 
med de individuelle ønsker”, siger 
Trille Frodelund Lykke.

Netop den mere strategiske og 
fællesskabsorienterede tilgang til 
MUS og kompetenceudvikling er et 
af omdrejningspunkterne i det nye e-
læringsmodul, som DM i samarbejde 
med Trille Frodelund Lykke har ud-
viklet til DM’s tillidsvalgte, oplyser 
Gitte Grønkær Svendsen.   ■

Foto: Hung Tien Vu

Foto: Cécile Smetana Baudier
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I Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen 
i Svendborg sæt-
ter man gang i 
en ny type MUS-
samtaler næste 
år: “Vi skal prøve 
i fællesskab at 
koble os til det 
store billede – i 
kontoret, i afdelin-
gen og i samfun-
det”, siger Lisbet 
Crone Markussen, 
TR-suppleant og 
specialkonsulent.

I den bedste af alle verdener bru-
ges MUS-samtalen til at undersøge 
lidt bredere, hvad der giver arbejds-
glæde, og hvad der skal til, for at du 
som medarbejder bliver brugt rig-
tigt i dit arbejde, forklarer DM’s 
konsulent Gitte Grønkær Svendsen.



I Uddannelses- og Forskningsministeriet har årlige 
samtaler mellem leder og ansatte i en årrække 
heddet performanceudviklingssamtaler, PU. 
Og fra næste år skal medarbejderne i hvert af 
ministeriets kontorer til en samlet samtale for 
hele kontoret kaldet “kontor-PU”.

Det ser Lisbet Crone Markussen, TR-supple-
ant for næsten 300 AC-medarbejdere i Uddan-
nelses- og Forskningsstyrelsen og cand.mag. i 
tysk og historie, frem til.

“Der er blevet arbejdet meget grundigt med 
et koncept, og tanken er, at samtalerne skal 
bygge på konkrete kompetencemål. Jeg håber, 
at det vil give os nogle fælles strategiske dis-
kussioner, så medarbejderne får mere indfly-
delse på vigtige beslutninger i organisationen”, 
siger Lisbet Crone Markussen. 

På det overordnede plan er der stadig mas-
ser at tage fat på for arbejdspladsen, der blev 
udflyttet fra København til Svendborg i febru-
ar 2019. 

En omorganisering i efteråret 2020 betød 
blandt andet, at de to tidligere styrelser, Sty-
relsen for Forskning og Uddannelse og Sty-
relsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, 
blev lagt sammen til Uddannelses- og Forsk-
ningsstyrelsen. Mange har fået nye kolleger 
og nye opgaver, og under pandemien har alle 
medarbejdere arbejdet delvist hjemme. Den si-

– nu for hele 
kontoret på 
én gang

Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet har indført kontor-
MUS-samtaler. TR-suppleant 
Lisbet Crone Markussen mener, 
det er et vigtigt skifte væk fra 
individualiseringen.

MUS
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Kontor-MUS er 
en fordel både for 
den enkelte og for 
fællesskabet, me-
ner Lisbet Crone 
Markussen, der 
er TR-suppleant 
for godt 300 AC-
medarbejdere i 
Svendborg.



tuation gør en fælles udviklingssamtale endnu mere be-
tydningsfuld, mener DM’ernes TR-suppleant. 

“I den situation er det særlig vigtigt, at beslutninger 
om fx kompetenceudvikling bliver sat i en større sam-
menhæng, og at det er tydelige og strategiske beslutnin-
ger, der ligger til grund for, hvem der får hvad. Du ved jo 
heller ikke, at du kan trække på en kollega til en opgave, 
hvis du ikke ved, at hun fx har været på projektlederkur-
sus”, påpeger Lisbet Crone Markussen.

“Vi skal kobles til det store billede”
Selv har hun, både som AC’er i otte år på Det Kgl. Bib-
liotek og i de to år, hun har arbejdet i Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen, haft gode oplevelser med sine MUS- 
og PU-samtaler, selv om skabelonerne nogle gange har 
været noget ufleksible.

“Jeg har heldigvis aldrig haft en leder, der insisterede 
på at følge et skema rigidt, og jeg har været glad for at få 
lejlighed til at sige noget om, hvordan jeg så organisatio-
nen og fremtiden.  Jeg har også selv brugt DM til sparring 
inden en samtale, fordi jeg havde nogle uddannelses-
ønsker”, siger hun.

Alligevel synes hun, at det er rigtigt at bevæge sig væk 
fra den individualisering, der har hersket.

“Medarbejderudviklingssamtale betyder jo, at en le-
der skal udvikle en medarbejder! Sådan ser jeg ikke på 

det. Vi arbejder som en organisation, der bliver betalt for 
at udføre en opgave. Derfor skal vi i fællesskab koble os 
til det store billede – i kontoret, i afdelingen og i samfun-
det”, mener Lisbet Crone Markussen.

Der er gode takter i oplægget til den fælles PU, som 
lægger op til en bred drøftelse af, hvad der er vigtigt i et 
længere perspektiv, og opfølgende samtaler et halvt år 
efter.

“Jeg håber, at kontor-PU’en kan sætte den enkelte 
medarbejders – og leders for den sags skyld – udvikling 
ind i et større billede. Og forhåbentlig kommer vi langt 
væk fra det ritualiserede møde med listepunkter, der 
skal tikkes af, og tættere på at tale konkret og åbent om 
det vigtige: opgaver, trivsel og udvikling”, siger Lisbet 
Crone Markussen.   ■
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Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer nøje, så I kan gå trygt i teatret
I tilfælde af, at teatret må aflyse forestillinger, refunderes billetprisen      osterbroteater.dk

Mesterlig fortælling af Brecht om 
krig, grådighed og moderskab

5. jan — 13. mar
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“Fælles udviklings
samtaler kan øge 
medarbejdernes 
indflydelse”.
Lisbet Crone Markussen, TR-suppleant
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M ens Trine Thun-
bo Rivold var i gang 
med den sidste del 
af sin cand.ling.
merc.-uddannel-
se med en bachelor 

i fransk, slap hendes SU op. I stedet 
for at tage studielån arbejdede hun 
ved siden af studiet, og hun tog ofte 
ekstravagter, ikke fordi hun ville fe-
ste eller shoppe, men fordi hun øjne-
de et godt køb på aktiemarkedet. 

“Jeg købte min første aktie den 
24. august 2018”, fortæller hun. 

Siden da har hun jævnligt købt 
op, når der var et firma, hun var in-
teresseret i, og i dag, to år og tre må-
neder efter det første køb, har hun 
en portefølje på lidt over 100.000 kr. 
En portefølje, der gerne skal blive 
ved med at vokse, også når hun lan-
der sit første faste job og begynder at 
betale ind på en pensionsopsparing. 

M I N E  P E N G E 
S K A L  U D  A T 
A R B E J D E

Trine Thunbo Rivold var 27 år og studerende, da hun købte 
sine første aktier. Planen for den nu færdiguddannede 
kandidat i interkulturelle markedsstudier er, at hun altid vil 
have en portefølje i frie midler ved siden af den klassiske 
pensionsopsparing. 

Trine Thunbo Rivold købte 
sin første aktie den 24. 
august 2018 og har nu 
en portefølje på lidt over 
100.000 kr.
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“Jeg vil kunne  
trække mig tilbage, 
før jeg bliver 70, 
eller jeg vil kunne gå 
på deltid, hvis det er 
noget, vi gerne vil 
prioritere”.
Trine Thunbo Rivold, kandidat i  
interkulturelle markedsstudier

AKADEMIKER OG 
AKTIONÆR
I de seneste par år har danske in-
vesteringsforeninger set en stig-
ning blandt kvindelige investorer. 
DM Akademikerbladet har spurgt 
to kvindelige akademikere, hvor-
for de investerer, og hvad de har 
lært på aktiemarkedet. 

3  TIP 
Sådan kommer  
du i gang

 

Trine Thunbo Rivolds 
tre bedste råd til begyn-
dere på aktiemarkedet

1. Spring ud i det. Du lærer bedst, 
når du er i gang, fordi det også 
handler meget om følelser, og 
hvordan du reagerer på marke-
dets udsving.  

2. Invester ikke mere, end du kan 
tåle at tabe. På den måde holder 
man bedst hovedet koldt.

3. Søg viden. Du kan læse om det 
på blogs eller diverse fora, du 
kan tage til informationsmøder 
med din bank eller events med 
kvinder, der investerer.

“Hvis jeg tager en stor procentdel 
af min løn og smider den ind på en 
pensionsopsparing, så er de låst ind-
til den sidste del af mit liv. Hvis jeg 
investerer mine penge nu, vil de på 
grund af renters rente i princippet 
vokse lige så meget som en pensions-
opsparing, samtidig med at de giver 
mig større fleksibilitet på andre tids-
punkter i mit liv”, siger den nyud-
dannede Trine Thunbo Rivold. 

Netop fleksibiliteten er et vigtigt 
omdrejningspunkt i hendes drømme 
for fremtiden.

 “Jeg vil kunne trække mig tilba-
ge, før jeg bliver 70, eller jeg vil kun-
ne gå på deltid, hvis det er noget, vi 
gerne vil prioritere, og den fleksibi-
litet er vigtig for mig. Derfor vil jeg 
ikke føre alle mine penge over i en 
pensionsopsparing, men føre en del 
over i frie midler”, forklarer hun. 

Køb og behold
Trine Thunbo Rivolds interesse for 
aktiemarkedet er ikke kommet ud af 
det blå. Hendes far er lokomotivfø-
rer, men i fritiden kan han godt lide 
at investere. 

“Min far har handlet aktier hele 
min barndom. Når vi så tv, så skul-
le min far lige låne fjernbetjeningen 
og tjekke sine aktiekurser på tekst-
tv. Jeg kan stadig huske, det var side 
553. Der fik jeg en fornemmelse for, 
at der er nogle grønne tal og nog-
le røde tal, så på den måde har der 
hele tiden været en bevidsthed om-
kring det”, fortæller hun. 

Det var også hendes far, der alle-
rede i Trine Thunbo Rivolds teenage-
år fortalte hende om de grundlæg-
gende principper inden for handel 
med værdipapirer. At det er vigtigt 
med en god spredning for at nedsæt-
te risikoen for tab, og at man altid 
skal have en strategi. Derfor har Tri-
ne Thunbo Rivold i dag sit eget regel-
sæt for, hvordan hun investerer sine 
penge. 

“Jeg undersøger de firmaer, jeg 
vælger at investere i, forholdsvis me-
get. Hvis jeg ikke kan forstå, hvordan 
de tjener deres penge, så skal jeg 
ikke købe deres aktier”, siger hun. 

Derudover har hun en køb og be-
hold-strategi, hvilket betyder, at hun 
investerer langsigtet, hvor hun be-
holder aktierne i mange år. Strategi-
en bestod sin test, da coronakrisen 
brød ud og efterlod aktiemarkedet 
med blodrøde tal. 

“Jeg har gevaldigt meget is i ma-
ven, når det gælder “behold”-strate-
gien. Da coronaen tog fat i starten af 
marts, kiggede jeg på, hvad jeg troe-

de på langsigtet i min portefølje. Jeg 
byttede en enkelt aktieposition ud, 
men beholdt resten”, forklarer hun. 

Otte måneder efter krisens ud-
brud lader strategien til at holde 
vand. 

“Der var dage, den min porte-
følje faldt 5-6 procent om dagen fle-
re dage i træk, men alt det, jeg tabte 
i foråret, er tilbage nu, og det ligger 
også over, hvad jeg købte for”, siger 
hun.   ■
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Bente Fredslund 
Christensen har i 
sine 10 år som aktie-
investor opbygget en 
mindre formue på en 
halv million kroner.

I de 10 år, Bente Fredslund Christensen har 
investeret i aktier, har hun ikke læst et eneste 
virksomhedsregnskab. Alligevel har den 
litteraturuddannede webkoordinator forvandlet 
100.000 kr. til en halv million.

INVESTERINGER Af Majken Eliasen · Foto: Lars Bech

N år 43-årige Bente Freds-
lund Christensen for-
tæller om sine investe-
ringserfaringer, nævner 
hun flere gange, at hun 
har været heldig med 

sine investeringer.
“Jeg er ikke sådan en, der ved su-

per meget”, siger hun om aktiemar-
kedet. 

På et tidspunkt lånte hun en bog, 
der handlede om, hvordan man af-
læser virksomhedsregnskaber, men 
hun kom aldrig igennem den. 

“Det forstår jeg mig ikke på. Jeg 
investerer lidt efter hjertet”, siger 
hun. 

Når hun er til møde i banken, si-
ger de, at hun har en højrisikoprofil, 
fordi hun kun har en enkelt fond og 
derudover udelukkende aktier. Men 
sagen er, at Bente Fredslund Chri-
stensen i sine 10 år som investor har 
opbygget en mindre formue på en 
halv million. Dermed har hun fået 

J E G  F I K  F U L D 
B I N G O P L A D E 
M E D  V E S T A S
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“Jeg kommer fra en landbrugsfamilie, 
hvor der altid har været talt meget om 
økonomi, og hvor penge var ikke noget, 
man brugte til forbrug, men noget, man 
investerede i virksomheden”.
Bente Fredslund Christensen, cand.mag. i litteraturvidenskab

INVESTERINGER Af Majken Eliasen · Foto: Lars Bech

3  TIP 
Sådan kommer  
du i gang

 

Bente Fredslund Christen-
sens tre gode råd til begyn-
dere på aktiemarkedet

1. Opret et depot. Selvom du ikke 
er klar til at investere nu og her, 
så gør forarbejdet og få oprettet 
et depot hos enten din bank el-
ler en platform som fx Nordnet, 
så du er klar til at købe, hvis 
der pludselig opstår en oplagt 
investeringsmulighed. 

2. Spar op. Selvom du ikke vil be-
gynde at investere foreløbigt, 
skal du altid spare op. Jeg kø-
ber altid aktier for en 20.000-
25.000 kr. ad gangen. 

3. Vælg dine eksperter med 
omhu. Man kan godt blive for-
virret, hvis man lytter til for 
mange meninger om, hvor-
dan man skal investere. Vælg 
nogle få kilder, og hold dig til 
dem. Jeg læser Børsen og hører 
“Millionærklubben”. 

AKADEMIKER OG 
AKTIONÆR
I de seneste par år har danske in-
vesteringsforeninger set en stig-
ning blandt kvindelige investorer. 
DM Akademikerbladet har spurgt 
to kvindelige akademikere, hvor-
for de investerer, og hvad de har 
lært på aktiemarkedet. 

sine penge til at arbejde på en måde, 
som de aldrig ville gøre, hvis hun 
kun sparede op. 

En fornuftig økonomi
Gennem sin ansættelse hos medico-
virksomheden Radiometer har Bente 
Fredslund Christensen en almindelig 
pensionsopsparing. Derudover spa-
rer hun penge op hver måned, hvor-
af halvdelen går til en regulær op-
sparing, og den anden halvdel bliver 
investeret. 

“Jeg er ikke et karrieremenne-
ske, jeg bliver ikke direktør, men jeg 
vil gerne have ekstra penge, så jeg fx 
kan trække mig tilbage lidt tidlige-
re eller kan købe en lejlighed. Jeg in-
vesterer, så det ikke er nødvendigt at 
have en høj løn for at opnå de mål”, 
fortæller hun. 

Selvom hun i løbet af sin karriere 
er steget i løn, har hun holdt sit dag-
lige forbrug på det samme niveau, 
så hun løbende sætter flere og flere 
penge til side hver måned. Hun in-
vesterer langsigtet, hvilket rent stati-
stisk burde give en vækst på mellem 
fem og ti procent årligt. 

Bente Fredslund Christensen er 
cand.mag. i litteraturvidenskab og 
kommer fra en familie, hvis økono-
misyn har præget hendes priorite-
ringer. 

“Jeg kommer fra en landbrugsfa-
milie, hvor der altid har været talt 
meget om økonomi, og hvor pen-
ge ikke var noget, man brugte til for-
brug, men noget, man investerede i 
virksomheden”, siger hun. 

Et af de mest udbredte råd om 
investeringer handler om at have 

en bestemt strategi. Det har Ben-
te Fredslund Christensen også, men 
strategien handler meget om, hvor 
hun søger viden, og her sætter hun i 
høj grad sin lid til én person. 

“Det første, jeg købte, var Vestas-
aktier. Grunden til, at jeg valgte 
Vestas, var, fordi jeg hørte “Millio-
nærklubben”, og der blev Lau Svens-
sen ved med at tale om Vestas. Så 
det blev min første investering og 
også den bedste”, fortæller hun. 

En stor grund til, at hendes inve-
steringspulje er vokset betragteligt, 
er netop de lukrative investeringer i 
Vestas for 10 år siden. 

“Jeg fik fuld bingoplade med 
Vestas”, siger hun. 

Da coronakrisen brød ud, lytte-
de Bente Fredslund Christensen igen 
til radioprogrammet “Millionærklub-
ben”.

“Det var igen Lau Svenssen, der 
sagde, at man skulle købe Bavari-
an Nordic, så dem købte jeg i marts 
2020. Og så solgte jeg dem igen to 
måneder senere, og der solgte jeg på 
det rigtige tidspunkt”, siger hun med 
et lille smil. 

I de ti år, Bente Fredslund Chri-
stensen har været på aktiemarkedet, 
har boligmarkedet hele tiden været 
et skridt foran med et næsten kon-
stant stigende marked. Men når hun 
nu ikke kom ind på boligmarkedet i 
tide, så har aktiemarkedet været et 
givtigt bekendtskab. 

“Du bestemmer selv, hvor meget 
arbejde du lægger i det. Du kan bru-
ge 10 minutter på det om måneden, 
og på den måde er det lettjente pen-
ge”.   ■



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsmøder 
Psykosocialt arbejdsmiljø i 
NGO — få viden til handling 
med ny undersøgelse 
19. januar 2021 — Online

Humanistiske forskere uden 
for academia
21. januar 2021 — Online

Uopfordret ansøgning 
25. januar 2021 — Online

Motivation og involvering, når 
vi arbejder fra distancen
27. januar 2021 — Online

Kompetenceafklaring
28. januar 2021 — Online

Facilitering af online møder 
2. februar 2021 — Online
17. marts 202 — Online

Birgithe Kosovic om sin bog 
Det, du ikke vil vide 
12. februar 2021 — Online 

At være professionel leder med 
følelser 
25. februar 2021 — Online

Grønland, Danmark og 
koloniseringen
12. marts 2021 — Online 

Introduktion til 
Mentorprogrammet
17. marts 2021 — Online

Workshops 
Bæredygtighed og verdensmål
8. februar 2021 — Online
10. maj 2021 — Online

Power pitching — den stærke 
elevatortale 
05. marts 2021 — Online

Balance i arbejdslivet  
— kunsten at tage et valg 
19. marts 2021 — Online

Vindermentalitet for 
akademikere
11. marts 2021 — København
8. april 2021 — Aarhus

Praktisk konflikthåndtering
18. marts 2021 — København 
23. marts 2021 — Aarhus 
8. april 2021 — Online 

Brug din ubevidste 
intelligens – og stå stærkt i de 
forandringer livet – og Corona 
– byder dig
16. marts 2021 — Online
 
Håndtér en travl hverdag med 
brug af Embodied Leadership
23. marts 2021 — Online

Karriere- 
workshops 
Afklar dine lederambitioner 
10. februar 2021 — Online
11. marts 2021 — Online

How do we create better  
well-being for PhD-students? 
9. februar 2021 — Online
9. marts 2021 — Online

How your research skills can 
create value outside academia 
23. februar 2021 — Online
2. marts 2021 — Online

Sådan bliver du  
ph.d.-studerende
16. februar 2021 — Online 
30. marts 2021 — Online

LinkedIn som karriereredskab 
28. januar 2021 — Online
25. februar 2021 — Online
15. marts 2021 — Online

Hvordan navigerer man 
på fremtidens akademiske 
arbejdsmarked? 
4. februar 2021 — Online
6. april 2021 — Online

Nyuddannede
Projektledelse og 
forretningsforståelse 
28. januar 2021 — Online

Strategisk indsigt og 
organisationsforståelse 
2. februar 2021 — Online

De forskellige roller som 
akademiker 
4. februar 2021 — Online

Hvordan bruger jeg mit netværk 
og skaber forandringer? 
11. februar 2021 — Online

En fremtid som selvstændig 
25. februar 2021 — Online
11. maj 2021 — København

En fremtid som konsulent? 
23. februar 2021 — Online
10. maj 2021 — København

En fremtid som projektleder 
I — kom godt i gang med 
projektkarrieren
18. januar 2021 — Online
12. april 2021 — København

En fremtid som 
projektleder II — få styr på 
projektværktøjskassen
25. januar 2021 — Online
19. april 2021 — København

Ledig 
Bliv klogere på tests 
21. januar 2021 — Online

Uopfordret ansøgning 
25. januar 2021 — Online

Kompetenceafklaring
28. januar 2021 — Online

Excel grundkursus 
28. januar 2021 — Online

Infografik 
2. februar 2021 — Online

Grafisk facilitering i Word 
3. februar 2021 — Online

Office365 
10. februar 2021 — Online

Online bannere 
15. februar 2021 — Online

PowerPoint grundkursus 
16. februar 2021 — Online

PowerPoint udvidet kursus 
2. marts 2021 — Online

Word for øvede 
9. marts 2021 — Online

TR kurser 
Intro til TR-rollen 
Opstart 2. februar 2021 
Opstart 11. marts 2021 
Opstart 8. juni 2021
 
Forhandling og løn 
Opstart 9. februar 2021 
Opstart 11. maj 2021

Organisation, samarbejde og 
trivsel
Opstart 2. marts 2021 
Opstart 16. juni 2021

TR Årsmøde
10.-11. november 2021 — Kolding 

Suppler TR-uddannelsen med 
e-læring
Vi har udviklet tre e-lærings-
moduler, som du kan tage hvor 
og når, det passer dig. De tre 
temaer er: 
•	 Konflikthåndtering
• Arbejdsmængde og tidspres
• MUS og kompetenceudvikling

Når du har gennemført introkur-
set, har du helt frie hænder til at 
sammensætte din TR-uddannel-
se, som du vil, og bruge det nye 
e-læringsunivers i kombination 
med de eksisterende kurser i 
TR-uddannelsen.
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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
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C orona har kostet de 
danske NGO’er betyd-
ningsfuld medieop-
mærksomhed, men har 
de også mistet opbak-
ning fra støtter og i be-

folkningen? Det spørgsmål har DM 
Akademikerbladet stillet fem hjælpe-
organisationer.

“Det har været op ad bakke, fordi 
medierne har haft så stort et fokus 
på situationen i Danmark”, siger An-
nette Spanggaard, direktør for glo-
bal kommunikation og fundraising i 
Dansk Flygtningehjælp.

Danmarks største internationale 
humanitære organisation indså tid-
ligt, at Covid-19 udgjorde en poten-
tiel humanitær katastrofe i verdens 
flygtningelejre, og udsendte også en 
global appel, men frem til august fik 
organisationen kun ved tre lejlighe-
der mulighed for at udtrykke sin be-
kymring i danske medier, viser en 
søgning på Infomedia. 

Ifølge Infomedia har Dansk Flygt-
ningehjælp mellem april og novem-
ber 2020 samlet fået 65 pct. mindre 
medieomtale end i samme periode i 

2019. Og ved den rent digitale lands-
indsamling i efteråret fik NGO’en 4 
mio. kr. sammenlignet med 12,5 mio. 
kr. året før. 

“Heldigvis har fondene været 
gode til at hjælpe os, så vi kommer 
i hus med vores budget. Og vi har 
fortsat 80.000 faste støtter. Selv-
om vi har fået mindre omtale, har 
vi intensiveret vores kommunikati-
on med de to grupper via vores egne 
kanaler”, siger Annette Spanggaard.

Coronakrisen og et indtægtstab 
fra butikker har til gengæld presset 
økonomien i Red Barnet, hvor med-
arbejderne har sagt ja til en redukti-
on i pensionsindbetalinger fra 17 til 3 
pct. i fire måneder, mens generalse-
kretær Johanne Schmidt-Nielsen og 
seks andre ledere er gået ned i løn. 

Ifølge Infomedia har Red Barnet 
fået 35 pct. mindre omtale i medier-
ne under coronaepidemien, men Jo-
hanne Schmidt-Nielsen vurderer, at 
opbakningen til Red Barnet er uan-
tastet. Indtægten fra private dona-
tioner var i 2019 140 mio. kr., og ge-
neralsekretæren oplyser, at niveauet 
for 2020 “ser fornuftigt ud”.

CORONA, 
CORONA, 
CORONA

Under coronakrisen har medierne interesseret sig 
mindre for NGO’erne, der har måttet skrue ned for 
blusset. Men befolkningens villighed til at melde sig 
som frivillige har været stor.

“Knæk 
Cancer er en 
lakmus test på 
omfanget af 
støtte, og her 
var intensiteten 
i år den samme”.
Jesper Fisker, 
direktør, Kræftens 
B ekæmpelse

“Nogle af de virksomheder, der 
støtter os, har selv været i proble-
mer, og vi frygtede også et frafald 
blandt vores 45.000 faste støtter, 
men det ser ikke ud til at være tilfæl-
det. Det er heller ikke min oplevel-
se, at der er mindre overskud til at 
tænke ud over Danmarks grænser. 
Samtidig har vi oplevet en tilgang af 
frivillige, hvilket også har været nød-
vendigt for at få logistikken til at fun-
gere fx på vores sommerlejr”, siger 
Johanne Schmidt-Nielsen. 

Både i Danmark og ude i verden 
har coronakrisen vendt op og ned på 
Red Barnets arbejde. 

“Uddannelse for verdens børn er 
en absolut topprioritet for os, og inter-
nationalt gik vi fra, at ni ud af ti gik i 
skole, til at ni ud af ti under lockdown 
ikke gik i skole. Det har krævet en ret 
voldsom omprogrammering af vores 
arbejde, og vi risikerer at miste årtiers 
fremskridt”, siger hun.

I Danmark kørte Red Barnet mad 
ud til familier for første gang siden 
1945.  

“Det er ikke en måde, vi har lyst til 
at arbejde på, og det gør man heller 
ikke internationalt. Så vi forsøger at 
pege på behovet for strukturelle æn-
dringer, for løsningen er selvfølgelig 
én, de kan leve af, og ikke en madkas-
se”, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hvor både Red Barnet og Dansk 
Flygtningehjælp modtager store of-
fentlige bidrag, skaffer Kræftens Be-
kæmpelse 97 pct. af sin indtægt fra 
blandt andet medlemskontingen-
ter, butikker, virksomheder og fon-
de. Det gør organisationen sårbar i 
krisesituationer, og forventningen 
er foreløbig et coronarelateret tab 
på 75 mio. kr. over to år, hvorfor der 
er nedlagt 21 årsværk. Samtidig har 
Kræftens Bekæmpelse skruet ned for 
den eksterne kommunikation.

“Vi har haft mange overvejelser 
og er trådt et skridt tilbage. Vi ud-
satte landsindsamlingen flere gange 
også for ikke at tage dagsordenen, li-
gesom facerne i en periode blev sus-
penderet for ikke at virke unødigt 
provokerende. Genbrugsbutikkerne 
har også været lukket. Så hele vejen 
rundt har vi forsøgt at tage bestik af 
situationen”, siger Jesper Fisker, di-
rektør i Kræftens Bekæmpelse. 
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Kræftens 
Bekæmpelse 
valgte at “træde et 
skridt tilbage”, da 
coronaepidemien 
ramte Danmark. 
Men Knæk Cancer 
blev afholdt som 
vanligt og viste, at 
danskerne fort-
sat bakker op om 
kræftsagen. Der 
blev indsamlet 
139 mio. kr., kun 
lidt mindre end de 
145 mio. kr. i 2019. 
Foto Michael Stub/
Ritzau Scanpix

Omvendt har også Kræftens Be-
kæmpelse haft sin helt egen tilgang 
til epidemien blandt andet for kræft-
patienter i den særlige risikogrup-
pe og mht. isolation og bekymringer 
hos patienter og pårørende. 

“Vi har også oplevet, at færre gik 
til lægerne, derfor er færre også ble-
vet sendt videre til sygehusene. Så 
en væsentlig del af vores rådgivning 
har gået på, at man skulle gå til sin 
praktiserende læge”, siger Jesper Fi-
sker.

Omtalen af Kræftens Bekæmpel-
se i medierne har været 40 pct. min-
dre end før krisen, men Jesper Fisker 
oplever, at opbakningen til forenin-
gen er usvækket fra såvel de godt 
400.000 medlemmer som den øvri-
ge befolkning.

“Knæk Cancer er en lakmustest 
på omfanget af støtte, og her var in-
tensiteten i år den samme. Vi følger 
også ret meget med på medierne, 
om der breder sig en negativ stem-
ning, og her har vi oplevet det mod-
satte, for vi har under krisen ople-
vet færre negative reaktioner”, siger 
han.

Den klareste indikation på, at kri-
sen ikke har mindsket danskernes 
lyst til at hjælpe trængende, finder 
man måske i Dansk Røde Kors, hvor 
17.000 frivillige ifølge generalsekre-
tær Anders Ladekarl meldte sig til at 
hjælpe syge eller sårbare borgere de 
første måneder af coronakrisen. Det 
til trods for at størstedelen af organi-
sationens frivillige er over 65 år. 

“Der har været en meget stor 
lyst til at vise solidaritet. Vi måt-
te også lukke genbrugsbutikkerne 
op, kort efter at de var lukket ned, 
for folk ville tilbage til deres frivilli-
ge fællesskaber. Vi havde også reg-
net med et underskud i butikker-
ne, men det er allerede hentet ind 
igen”, siger han.

I den grønne NGO Greenpeace 
udgør 98 pct. af indtægterne bidrag 
fra enkeltindivider. Medlemstallet er 
ikke steget under coronakrisen, men 
det er heller ikke faldet, oplyser ge-
neralsekretær Mads Flarup Christen-
sen.

“Vi har ikke oplevet et fald i en-
gagement, tværtimod. Vi har fle-
re, der vil være frivillige, og får flere 
henvendelser på sociale platforme. 
Hvad det skyldes, ved vi ikke, men 
det er interessant og sympatisk. Vi 
så det også efter finanskrisen og un-
der flygtningekrisen i 2015. Folk øn-
sker at bidrage på forskellig vis, og 
de vil i stigende grad involvere sig”, 
siger han.

Det er samtidig sket i en periode, 
hvor Greenpeace trods vigtige klima-
relaterede forhandlinger i Folketin-
get har fået væsentlig mindre medie-
omtale end i 2019. 

“Men den krise, som coronaepi-
demien har medført, har også væ-
ret lidt af et wakeupcall. Det handler 
om nærhed og trangen til at beskyt-
te dem omkring sig, men også at der 
er opstået en bevisthed om, at meget 
kan forandre sig hurtigt”, siger Mads 
Flarup Christensen.

Faktisk ser Greenpeace ligheder 
mellem klimakrisen og coronakri-
sen, som organisationen bevist har 
forsøgt at udnytte.

“For os er det fuldstændig klart, 
at sundhedskrisen også har vist, at 
der er en politisk handlerum til at 
ændre tingenes tilstand. Det har Fol-
ketinget og regeringen vist. Og den 
handlekraft kan også bruges i klima-
krisen”.   ■

FEM NGO’ER, DER HAR MÆRKET KRISEN
Det har været sværere for NGO’erne at trænge igennem i medierne under 
coronakrisen, viser en optælling af omtaler i artikler på Infomedia.

2020 2019

Greenpeace 1.502  2.585 

Kræftens Bekæmpelse 6.261 10.339 

Red Barnet 3.444  4.935 

Dansk Flygtningehjælp 1.301  2.826 

Dansk Røde Kors 7.296  9.194 

Kilde: Infomedia. Tallene viser, hvor mange gange den enkelte organisation er blevet omtalt i trykte 
medier, radio, tv og på webmedier mellem 1. april og 1. december i henholdsvis 2020 og 2019. 
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P å rekordtid samlede 
Røde Kors et hjælpenet-
værk af tusindvis af fri-
villige. De almene bo-
ligselskaber uddelte 
aktivitetskasser til ud-

satte børnefamilier og gav blomster 
på dronningens fødselsdag. Og på 
KU rykkede de fysikstuderende on-
line med brætspil, regnestykker og 
årets revy.

Selvom år 2020 har vist sig at 
være et sjældent hårdt år, har der 
også været lyspunkter – ikke mindst 
i det menneskelige fællesskab, der 
er kommet til udtryk på nye måder. 
Her er tre eksempler. Vi starter med 
de almene boliger.

Mange sociale fællesskaber er gået 
i opløsning, men nye har set lyset 
under coronakrisen. Tusindvis af 
frivillige, aktiviteter for udsatte familier i 
boligforeninger og studerende, som finder 
sammen i onlinefora. Vi har fundet tre 
sprækker i coronamørket.

“Det er stor omsorg 
at stille en pose med 
mad uden for naboens 
dør”. Det siger Mads 
Mølstrøm, der som 30-
årig koordinator i Røde 
Kors har været vidne til 
masser af smukke ek-
sempler på, at en ny 
“pop-up”-frivilligheds-
kultur har set dagens 
lys. Her ligger han på pu-
der, som frivillige har 
strikket og hæklet. Foto: 
Lars Bech

N Y E  S T Æ R K E 
  F Æ L L E S S K A B E R 
    O P S T Å R
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“Vores nye part-
nerskaber vil be-
stå, når undta-
gelsestilstanden 
klinger af”. Det si-
ger Rikke Lønne, 
der er funktions-
chef på social- og 
velfærdsområdet 
i BL – Danmarks 
Almene Boliger, 
som under corona 
er blevet bedre til 
at hjælpe udsatte 
borgere. Foto: 
Holger Anderson

Rikke Lønne, cand.mag. i sociologi og 
kulturstudier og funktionschef i BL  
– Danmarks Almene Boliger:
“Det har været virkelig fint at opleve, hvor-
dan både beboere, frivillige og medarbejdere 
har arbejdet fokuseret for en fælles sag under 
hele coronaforløbet. I første omgang lukkede 
den boligsociale indsats ned sammen med alt 
andet i foråret, men vi kunne hurtigt konsta-
tere, at der var brug for det modsatte. 

Blandt vores tilsammen én million bebo-
ere er der en overrepræsentation af både de 
helt unge og de noget ældre borgere, som er 
de mest udsatte målgrupper, når det kom-
mer til at opleve ensomhed. Samtidig huser 
vi borgere med begrænsede sociale og øko-
nomiske ressourcer. Mange var i fare for at 
få det endnu værre som følge af krisen, så en 
ekstra indsats var påkrævet.

Det har for eksempel været en stor opgave 
at videreformidle alle informationer fra sund-
hedsmyndighederne om coronasituationen. 
Samarbejdet med myndighederne har funge-
ret upåklageligt, men skriftlig kommunika-
tion er svært for mange af vores beboere. Vi 
har derfor lokalt brugt telefoner rigtig meget 
samt Facebook, sms og WhatsApp.

Kreativiteten har været stor. I Aalborg 
fik man kontakt med især de ældre beboere 
ved at give dem en blomst, som de selv skul-
le hente på dronningens fødselsdag den 16. 
april. For nogle var det første gang, de kom 
uden for en dør i ugevis. På Lolland oprette-
de man et værksted, hvor beboerne kunne 

Mads Mølstrøm, kandidat i filosofi 
og koordinator i Røde Kors:
“Parathjælpere. Det er navnet på vores 
nye type af frivillige. Dem, der melder sig 
til at løse hurtige opgaver i deres nabolag, 
når det lige passer ind.

2.300 frivillige er blevet matchet med 
folk, der havde akutte behov, for eksempel 
hjælp til indkøb og hundeluftning under 
selvisolation eller til udbringning af medi-
cin. En mobilisering af den karakter har 
Røde Kors aldrig oplevet før. Vi er meget 
stolte af, at vi kunne bruge vores eksperti-
se inden for koordinering og beredskab til 
at understøtte en så omfattende indsats.

I foråret meldte 17.000 sig som frivilli-
ge, og af dem har 3.000 sagt ja til at fort-
sætte som parathjælpere, og engagemen-
tet er stort. Der er mange unge iblandt 
dem. Det er en ny erfaring for mange af 
dem, at man sørger for, at der er nogen til 
at gribe dem, der falder.

Parathjælperne løser mest praktiske op-
gaver. Det kræver ikke samme følelsesmæs-
sige investering, som det gør at være en del 
af vores besøgs- eller vågetjeneste, men det 
er også stor omsorg at stille en pose med 
mad uden for naboens dør. Vi udfylder hul-
ler, som kommuner og andre i systemet 
ikke kan overkomme at tage sig af.

Coronaen betød, at vi alle var i samme 
båd for første gang i lang tid. Mange blev 
mindet om, at vi engang var et meget so-
lidarisk samfund og måske dybest set sta-
dig er det. Jeg har tiltro til, at det vil have 
en afsmittende effekt og måske bremse in-
dividets triumftog en smule. For mig og 
for Røde Kors er det ikke så meget en poli-
tisk sag, som det er et spørgsmål om med-
menneskelighed. Med parathjælperne er 
det blevet endnu tydeligere, at vi kan løse 
komplekse problemer, hvis vi står sam-
men”.

N Y E  S T Æ R K E 
  F Æ L L E S S K A B E R 
    O P S T Å R
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Sune Halkjær, fysikstuderende:
“Ligesom mange andre var min trivsel i bund i for-
året, da jeg fik ideen om at integrere vores fysiske stu-
diemiljø på gamerappen Discord. Jeg havde tilbragt 
alt for mange timer alene på mine få kvadratmeter, og 
jeg havde virkelig brug for mine studiekammerater.

Fysikstuderende er både indadvendte nørder og en 
gruppe meget sociale mennesker, men vi er også en 
stærk teknologisk generation – og så er vi faktisk gla-
de for at sidde sammen og lave vores regnestykker.

Det smarte ved Discord er, at folk kan komme og 
gå, som det passer dem. Vi oprettede forskellige chat- 
og tekstrum, som hver især havde et socialt eller fag-
ligt sigte. Det betyder, at man kan hoppe fra elektro-
magnetisme ind i hyggerummet til et brætspil, når 
man har brug for en pause. Eneste regel: Man skal al-
tid hjælpe hinanden. Da der var allermest gang i den i 
foråret, var vi 250 fysikstuderende online på Discord 
på samme tid. Det kulminerede, da vi så en af tidlige-
re års revyer.

Det holdt helt klart modet oppe hos mange af os, 
at vi trods alt kunne mødes online. Jeg var selv første-
årsstuderende i foråret, og det var svært at studere 
og være tvunget til så meget alenetid. Jeg blev så glad, 
når nogen ville hygge, og jeg er meget taknemmelig 
for, at vi holdt hinanden oppe igennem foråret.

Det virtuelle kan på ingen måder erstatte det fysi-
ske møde. Jeg tror ikke, vi havde kunnet holde dam-
pen oppe, hvis nedlukningen var fortsat langt ind i 
efteråret. Så snart forholdene tillod det, tog vi i Fæl-
ledparken med masser af håndsprit. Jeg har fået øj-
nene op for, at der sker noget helt andet, når vi mø-
des”.   ■

komme og sy mundbind. I Høje Glad-
saxe tog de unge ud og handlede for 
deres gamle naboer. I Aalborg Øst 
blev der uddelt aktivitetskasser til 
børnefamilierne.

Det blev til mange gode snakke i 
trappeopgangene og dermed også en 
god måde at få lidt føling på situatio-
nen i den enkelte familie på.

Foreningsdanmark har vist, hvor 
meget vi kan levere, når vi folder 
vingerne fuldt ud. De partnerskaber, 
vi indgår i – den medmenneskelige 
infrastruktur – har vi fået styrket, og 
de tætte kontakter, vi i dag har med 
forskellige aktører, slipper vi ikke, 
den dag undtagelsestilstanden klin-
ger af”.

“Der var kun én re-
gel: Vi skal altid 
hjælpe hinanden”. 
Det siger Sune 
Halkjær, der er fy-
sikstuderende 
på KU. Han ople-
vede, at gamerap-
pen Discord gjorde 
en kæmpe forskel 
på studiemiljøet, 
da alle var sendt 
hjem. Privatfoto
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Global pandemi 
har styrket 
lokale museer

Langelands Museum indeholder også 
Koldkrigsmuseet Langelandsfortet, som har åbent 
fra maj til oktober. Her besøger dronningen opera-
tionsbunkeren ved plotterkortet over Østersøen.

Lukkede grænser og billige billetter har fået danskerne 
til at tage nye chancer og engagere sig i kulturlivet på en 
måde, de aldrig før har gjort. Det kan være starten på en 
ny kulturforståelse, siger museumsdirektør.

LYSPUNKTER I 2020
År 2020 har været et mørkt år, men det har 
trods alt ikke været ren elendighed. DM 
Akademikerbladet sætter fokus på det, der 
lyser op i mørket. 
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M useumsdirektør 
Peer Henrik Han-
sen fik noget af en 
overraskelse, da 
gæsterne begynde 
at strømme ind på 

Langelands Museum i juni.
Museet var genåbnet i maj, og 

selvom Peer Henrik Hansen håbe-
de på mange besøgende i skolernes 
sommerferie, så vidste han, at de ty-
ske turister formentlig ville udeblive.

“Men pludselig var alle sommer-
husene på Langeland booket, og vi 
kunne se, at der kom masser af dan-
skere på museet, som ikke havde væ-
ret her før”, siger museumsdirektø-
ren.

Det blev starten på en fremragen-
de sæson for Langelands Museum. 
Allerede efter tre måneder blev be-
søgsrekorden sat.

“Vi er et lillebitte museum, og vi 
kan ikke måle os med mange andre, 
men vi kan nu se, at vi fra maj og 
frem har haft godt 100.000 gæster. 
Så det har ærlig talt været et fanta-
stisk år for os. Det virker til, at dan-
skerne har været opsatte på at ople-
ve en masse denne sommer”. 

Flere slog besøgsrekord
Langelands Museum var ikke den 
eneste kulturinstitution, der opleve-
de en fremgang i gæster denne som-
mer.

85 procent af landets museer hav-
de i år et højere besøgstal i sommer-
ferien end året før. Heraf havde mere 
end 55 procent over dobbelt så man-
ge gæster som i 2019, viser tal fra Or-
ganisationen Danske Museer (ODM).

Flere danskere har simpelthen 
eksperimenteret med kulturoplevel-
serne, mener næstformand i ODM 
Bo Skaarup.

“Det er på alle mulige måder po-
sitivt, at sommeren står i skærende 
kontrast til den tvangsnedlukning, vi 
havde i foråret. Det virker, som om 
der under nedlukningen var en form 
for ophobning af lyst til at prøve no-
get nyt hos folk, og da museerne så 
åbnede op igen, ville man gerne ud 
og bruge kulturen”, siger Bo Skaa-
rup, der også er museumsdirektør 
ved Naturhistorisk Museum Aarhus.

Som en del af regeringens som-
merpakke var der halv pris på entré-
en til blandt andet museer, teatre, 

spillesteder og orkestre med sidden-
de publikummer, cirkusser og zoo-
logiske anlæg fra 27. juni til den 9. 
august.

“Den reducerede billetpris har 
formentlig fået folk til at tage nogle 
chancer og prøve noget nyt. Det be-
høver jo ikke at være et sikkert hit, 
hvis det ikke koster så meget. Så tør 
man godt tage chancen. Mange mu-
seer er med på at eksperimentere, 
også med priser og prisstrukturer, 
blot økonomierne kan følge med, på 
nye måder”, siger Bo Skaarup.

Otte timer på Moesgaard
I Gitte Grønkær Svendsens fami-
lie blev den oprindelige plan om en 
tur til Sydfrankrig også aflyst, da 
sommerferien stod for døren. I ste-
det valgte familien at tage på en stor 
“Tour de Danmark”.

“Vi købte et stort tipitelt, og så 
kørte vi ellers rundt i Danmark og 
besøgte forskellige byer og natur-
områder”, fortæller Gitte Grønkær 
Svendsen, der til daglig arbejder som 
konsulent i DM.

Familien besøgte blandt andet 
Kongernes Jelling, Moesgaard Muse-
um ved Aarhus, Fjord&Bælt ved Ker-
teminde og bunkermuseet Tirpitz i 
Blåvand. 

“Museerne og oplevelsescentre-
ne er vildt dygtige til at formidle de-
res indhold. Mine børn går i 2. og 5. 
klasse, og det var fedt at se, hvordan 
de for eksempel på Moesgaard Mu-
seum blev grebet af at nørde historie 
i nye fortælleformer og blev meget 
nysgerrige på, hvordan man overho-
vedet bygger viden om fortiden. De 
var slet ikke til at drive ud. Vi var der 
i cirka otte timer”, siger Gitte Grøn-
kær Svendsen.

Særligt de nye mere sanselige og 
interaktive greb i museumsformid-
lingen var en succes i familien.

“Den måde, museerne har skru-
et op for alle aspekter af det at være 
menneske på en given tid på, fun-
gerer virkelig godt. Med interaktive 
skærme, sanselige indtryk og gode 
digitale redskaber hjælper de gæsten 
med at træde ind i historien. Jeg hav-
de glædet mig til at besøge stederne, 
og det levede virkelig op til alle mine 
forventninger”.

En undersøgelse fra Epinion vi-
ser, at to ud af tre danskere holdt 
sommerferie i Danmark i år. Det er 
mere end tre gange så mange som 
året år. Og hele 36 procent svarer, at 
de nu har fået et mere positivt syn 
på Danmark som ferieland.

Det er heller ikke sidste gang, Git-
te Grønkær Svendsen vil tage på 
rundtur i Danmark.

“Man kan ikke sige, at vi har fået 
øjnene op for kulturen, for det hav-
de vi allerede, men vi har fået øjne-
ne op for, at vi bør prioritere end-
nu mere ferietid til kulturtilbuddene 
i hele landet. Der er en lang liste af 
steder, vi ikke nåede at besøge den-
ne sommer, så dem må vi se næste 
gang. Vi har gemt tipiteltet”. 

Konsulent Gitte Grønkær 
Svendsens familie valgte at 

rejse rundt i landet, da turen til 
Sydfrankrig blev aflyst. Det bli-
ver ikke sidste gang, siger hun. 

Privatfoto
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Her er den tipi, som de 
boede i, da konsulent 
Gitte Grønkær Svendsen 
tog rundt i Danmark 
med familien i sommer. 
Privatfoto

Kulturelle chanceryttere
Også på M/S Museet for Søfart i Hel-
singør valfartede gæsterne til i som-
mermånederne. Museet slog besøgs-
rekorden og fik hele 73 procent flere 
gæster end året år.

“Det var fantastisk at se, hvordan 
vi nåede ud til nogle nye målgrup-
per. Vi kunne se, at der var meget 
større diversitet i vores besøgende, 
og at mange ikke lignede de typiske 
museumsbrugere. Vores publikums-
undersøgelse viste også, at mange 
var førstegangsbrugere, og at de hav-
de haft en rigtig god oplevelse”, siger 
museumsdirektør Ulla Tofte.

Hun tror, at kombinationen af det 
dårlige sommervejr, de aflyste char-
terferier og den reducerede billetpris 
fik mange danskere, som ikke nor-
malt går på museum, til at kaste sig 
ud i noget nyt.

“For familier er det vigtigt, at de 
ved, aktiviteten bliver en succes. Når 
de først bruger tiden, pengene og 
overskuddet på at lave noget hygge-
ligt sammen, så vil de gerne være 
sikre på, at alle er glade. Det er der-
for, de ofte gentager de ting, som de 

ved virker – for eksempel BonBon-
Land eller biografen. Men i år ople-
vede jeg, at der blev taget sindssygt 
mange kulturchancer. Folk har tur-
det prøve noget nyt”.

Ulla Tofte tror derfor, at de man-
ge nye og positive oplevelser fra i år 
vil få folk til at eksperimentere mere 
i kulturbesøgene fremover.

“Jeg både tror og håber, at vi har 
fået flere kulturelle chancerytte-
re. Disse mærkelige tider har gjort, 
at man tør tage flere chancer og er 
mere nysgerrig på sine omgivelser. 
Man kaster sit kulturforbrug op i luf-
ten og tør bryde med gamle møn-
stre. Det er hamrende spændende”.

Ikke en succes for alle
Selvom Peer Henrik Hansen og Lan-
gelands Museum har haft et fanta-
stisk 2020, finder han det vigtigt at 
nævne, at langtfra alle kulturinstitu-
tioner har været lige så heldige.

“Det er nemt nok for mig at sige, 
at det har været et fantastisk år, men 
det har det ikke været for alle kultur-
institutioner, da vi har så forskellige 
besøgsmønstre og kundegrundlag. 
De museer og institutioner, som pri-
mært lever af udenlandske turister, 
har virkelig haft et hårdt år. Det må 
man ikke glemme”.   ■
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LEDELSE

KONTROL ER LET, 
LEDELSE ER SVÆRT  
– EN HÅNDBOG TIL 
MELLEMLEDEREN
Henrik Jespersen (i samarbejde  
med Peter Krogh Andersen)

Turbine, 2020, 156 sider, 249,95 kr.

Virksomheders voksende antal må-
lings- og kontrolinstanser slider på 
den tillid, som binder vores sam-
fund sammen og i sidste ende ska-
ber de bedste resultater for danske 
virksomheder. Hvad enten systemer-
ne kaldes trivselsmåling, KPI’er, til-
fredshedsundersøgelser eller per-
formancemanagement, gør de ofte 
mere skade end gavn, fordi de redu-
cerer en lang række ledere til admi-
nistratorer og skaber en illusion om, 
at ledelse kan udøves med Excel-
ark og digitale værktøjer. Det kan le-
delse ikke – særligt ikke i krisetider, 
hvor medarbejderne er pressede, og 
dit følgeskab i endnu højere grad af-
hænger af din evne til at forstå deres 
situation. Løsningen er naturligvis 
kompleks, men starter nedefra som 
en form for civil ulydighed og en for-
ståelse af, at ledelse er en social pro-
ces. Bogen henvender sig til mellem-
ledere i store og små virksomheder i 
alt fra Produktionsdanmark til orga-
nisationer i det offentlige og private. 
Det er de ledere, der leder og bliver 
ledt, og som udgør det klart største 
ledelseslag i Danmark.

HISTORIE

Augustoprøret 1943
Simon Ankjærgaard
Lindhardt og Ringhof, 2020, 
432 sider, 399,95 kr. 

Den 29. august 1943 brød den 
danske samarbejdspolitik 
med tyskerne endeligt sam-
men, og Danmark tog fast 
plads i den allierede lejr. In-
terneringen af den danske 
hær og sænkningen af den 
danske flåde 29. august har 
siden stået som ikoniske bille-
der på samarbejdspolitikkens 
sammenbrud, men i virkelig-
heden begyndte kollapset en 
måned før – og bredte sig som 
en bølge af folkelige protester 
fra Odense til Esbjerg, Aal-
borg, Nyborg og Korsør, før 
det endte i hovedstaden. I bo-
gen fortæller Simon Ankjær-
gaard den dramatiske og ofte 
glemte historie om dansker-
nes trodsighed hen over lan-
det i form af både sabota-
ge og store demonstrationer. 
Det sker med udgangspunkt 
i nogle af hovedpersonerne i 
de forskellige byer.

KULTUR

Den stumme myte  
– Nedslag i efterkrigs
tidens kulturkritik
Anders Ehlers Dam (red.)
Aarhus Universitetsforlag, 
2020, 316 sider, 349,95 kr.

Tiden efter Anden Verdens-
krig var præget af krisestem-
ning og kulturkritik. I rui-
nerne efter krigens barbari 
voksede en gennemratio-
naliseret og affortryllet ver-
den frem. De gamle myter 
var forstummet, og menne-
sket var efterladt i en moder-
ne virkeligheds ørken. Det 
var svært at se et grundlag, 

kulturen kunne bygge på. I 
Danmark kom kulturkritik-
ken blandt andet til udtryk i 
tidsskriftet “Heretica”, hvor 
digterne ønskede at gøre op 
med rationalisme, ideologi-
er og politik. Man ventede på 
nye tider og ville bringe po-
esien i centrum. I ti artikler 
af danske og internationa-
le forskere ser “Den stumme 
myte” tilbage på efterkrigsti-
dens kulturkritik i dansk lit-
teratur, film og kunst. 

UNDERVISNING

Hvorfor gør jeg det, jeg 
gør? Refleksionshånd
bog for sproglærere
Birgit Henriksen, Susana Silvia 
Fernández, Hanne Leth Ander-
sen og Dorte Fristrup

Samfundslitteratur, 2020, 183 
sider, 250 kr.

Bogen tager udgangspunkt i 
forskningsfeltet lærerkogniti-
on, som undersøger de kom-
plekse tanke- og beslutnings-
processer, herunder eksplicit 
og implicit viden, erfaringer, 
holdninger og følelser, som 
ligger bag og driver den dag-
lige undervisningspraksis. 
Målet med bogen er at støt-
te sproglærere i deres un-
dervisningspraksis og ska-
be grundlag for udvikling i 
tråd med personlig undervis-
ningsstil og fremmedsprogs-
pædagogiske indsigter. 
Bogen indeholder refleksi-
ons- og praksisøvelser. 

PÆDAGOGIK

Det pædagogiske 
projekt – Om at udøve, 
undersøge og udvikle 
pædagogisk praksis
Jan Jaap Rothuizen og Line 
Togsverd

Akademisk Forlag, 2020, 226 
sider, 269,95 kr. 

Når man vælger pædagogik-
ken som sin levevej, gør man 
det som regel, fordi man er 
dybt optaget af at komme 
til at gøre en forskel for de 
børn, unge og voksne, man 
skal støtte og hjælpe. Enga-

gementet i det pædagogiske 
projekt er grundlæggende. 
At blive professionel indebæ-
rer imidlertid også, at man 
gør sig klar til at tage ansvar 
for sin professionsudøvelse 
og for det, som i denne bog 
kaldes det pædagogiske pro-
jekt. Derfor skal man have et 
grundigt kendskab til det, og 
man skal øve sig i at udøve, 
undersøge og udvikle sin 
praksis. Bogen præsenterer 
forståelser, begreber og ind-
sigter, der kan bidrage til, at 
studerende og professionelle 
udvikler deres pædagogiske 
professionsidentitet og bliver 
rustet til at tage ansvar for 
det pædagogiske projekt.

VIDENSKAB

Hovedbrud – Natur
videnskab og filosofi
Johan Olsen og Vincent F.  
Hendricks

Gads Forlag, 2020, 280 sider, 
249,95 kr.

Verden kan godt være som et 
kæmpe loftsrum, hvor flere 
generationers bunker af ting 
og sager er blevet lagt hen. 
Den er stort set umulig at fin-
de rundt i. Derfor har man 
kunst, filosofi og naturviden-
skab: Til at skabe overblik 
over universets store pulter-
kammer. Biolog Johan Olsen 
og filosofiprofessor Vincent F. 
Hendricks har sat hinanden 
stævne for at prøve at besva-
re spørgsmål om klima, tillid, 
kærlighed, fejl, himlen, viden 
– og selvfølgelig også klas-
sikere som “Hvem er jeg?” 
Nogle af svarene er rimeligt 
nemme, andre er ikke, men 
det er, fordi mange spørgs-
mål, selv de simpleste, stadig 
giver uendeligt store hoved-
brud for forskerne. 

Se flere bøger på 
akademikerbladet.dk  
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Debat og blog

BRUG AF DATA I FRAFALDSINDSATSER ER KLOGT 
– IKKE FARLIGT
Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent i Lederne

HVAD HANDLER 
KRÆNKELSESDEBATTEN 
EGENTLIG OM?
Af Hans Christian Bjerg, historiker

Når man læser artiklen i 9/2020 om 
de krænkelser, som Sidsel Vedel har 
været udsat for, bliver man efterhån-
den meget i tvivl om, hvad den så-
kaldte krænkelsesdebat egentlig dre-
jer sig om. Hun går hjem med en fyr. 
De beslutter sig for at have sex. Der 
er helt klart et samtykke, men de 
må opgive, fordi det viser sig, at de 
ikke har noget kondom til rådighed. 
I stedet lægger de sig til at sove. Ef-
ter denne situation kan det vel ikke 
undre, at den mandlige part føler 
sig fristet til at tage på hende, noget, 
han efter den foregående situation 
taget i betragtning må have forven-
tet, at Sidsel Vedel ikke ville være af-
visende over for. Et nej er naturligt 
et nej, men at Sidsel Vedel i denne si-
tuation, som hun i virkeligheden selv 
har været med til at lægge op til, fø-
ler sig krænket og udsat for ubeha-
gelige tilnærmelser, virker grotesk 
og helt ude af proportioner, især når 
hun efterfølgende får psykiske trau-
mer og må foretage studieskift. Hvad 
mon redaktionen egentlig har tænkt 
sig med denne artikel?

I forrige udgave af DM Akademikerbladet 
kritiserer lektor Jan Thorhauge Frederiksen 
(JTF) Ledernes forslag om at styrke og mål-
rette brug af data i universiteternes indsats 
mod frafald.

Han kommer i den forbindelse med tre 
indvendinger mod forslaget, som vi mener 
alle bygger på misforståelser. 

Misforståelse 1: Karakterer kan ikke for-
udsige frafald: JTF hævder, at de data, som 
er tilgængelige på institutionsniveau, ikke 
er pålidelige kilder til at måle frafald, og 
han henviser i den forbindelse til eget stu-
die gennemført på MEF på KU som bevis 
herpå. 

Studier, der ser på alle bacheloruddan-
nelser, finder imidlertid andre resultater. Fx 
viste EVA i en stor undersøgelse fra 2018, at 
der var en klar sammenhæng mellem frafald 
på bacheloren og karakterer fra gymnasiet. 

Misforståelse 2: Brug af data fører til 
stigmatisering: Selvom JTF anerkender, 
at forældres baggrund har betydning for 
frafaldsrisikoen, så mener han, at det er stig-
matiserende at bruge den viden. 

Det ræsonnement er Lederne uenig i. I 
Danmark har vi en forestilling om, at vi sik-
rer alle lige muligheder ved at behandle alle 
ens. Men her mener vi, at det modsatte gør 
sig gældende.

Vi mener, at det kan være stigmatiseren-
de, hvis vi ignorerer, at de, der ikke taler 
fransk over middagsbordet eller kommer fra 
et hjem med klaver, kan have brug for eks-
tra hjælp og støtte til at knække de akademi-
ske koder.

Brug af data er hverken farligt eller stig-
matiserende – men brugen af den kræver 
selvsagt et ledelsesmæssigt setup omkring 
anvendelsen, og at der afsættes tid til at ud-
vikle meningsfulde indsatser til de studeren-
de med størst behov.

Misforståelse 3: Data giver en forkert og 
skadelig forståelse af frafald: Endelig mener 

JTF, at det er skadeligt at tale om frafald som 
noget, der skal nedbringes, hvilket de fac-
to betyder, at han frikender universiteterne 
for at arbejde aktivt med at øge trivslen og 
mindske frafaldet.

Det er korrekt, som JTF skriver, at frafald 
er komplekst og har mange årsager. Men det 
ændrer ikke på, at det for mange unge er 
en hård erkendelse at nå frem til, at de ikke 
passer ind i et studiemiljø, og vejen til fra-
fald opleves ikke nødvendigvis som positiv 
for den unge selv. 

Det understøtter både UFM’s store under-
søgelser om årsager til frafald og EVA, der 
for nylig har kortlagt, at unge, der er uafkla-
rede i deres studievalg, også har en større 
tendens til at falde fra.

Set i det lys mener Lederne, at det gi-
ver god mening at arbejde med mere vejled-
ning og bedre match mellem de studerende 
og uddannelserne, ligesom vi mener, at klog 
brug af data – som vi ser hos SDU, der i læn-
gere tid har brugt data som et værktøj til at 
forudsige frafaldsrisiko og frafaldsmønstre – 
er fornuftigt. 

Det handler ikke om, at de studerende 
skal tilpasse sig. Det handler om, at universi-
teterne skal bruge viden om frafald til at ud-
vikle gode uddannelser for alle, så de favner 
en bredere gruppe af studerende – og de stu-
derende møder et godt studiemiljø både fag-
ligt og socialt. 

“I Danmark har vi en 
forestilling om, at vi 
sikrer alle lige mulig-
heder ved at behandle 
alle ens. Men her me-
ner vi, at det modsatte 
gør sig gældende”.

“Efter denne situa-
tion kan det vel 
ikke undre, at den 
mandlige part føler 
sig fristet til at tage 
på hende”.
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Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning uddeler i 2021 32 mio. kr. til 
ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning rettet mod folke- 
skolen.

Der er ansøgningsfrist 26. maj 2021 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den 
danske folkeskole og være organiseret i et samarbejde mellem 
professionshøjskoler og universiteter. De ph.d.er, der uddannes, skal 
både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på profes- 
sionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke 
fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. I 
2021 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden 
for følgende områder: 
• Fagenes didaktik, særligt sprogfag og praktisk-musiske fag, samt 

test og prøver
• Skoleudvikling, rammer, organisation og ledelse, herunder for- 

ældresamarbejde
• Elevers medbestemmelse, demokratiske dannelse, læring og 

trivsel
• Diversitet og betydningen af social baggrund, social- og special- 

pædagogik og inkluderende læringsmiljøer
• Uddannelse for bæredygtighed (klima, socialt, kulturelt)
• Undervisning, læring og deltagelse i en digital verden, herunder 

teknologiforståelse

Ansøgninger på tværs af temaer og inden for andre områder vil 
også være velkomne.

Se hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside  
www.phdraadetforuddannelsesforskning.dk

PH.D.-STIPENDIER
INDEN FOR UDDANNELSESFORSK- 
NING MED FOKUS PÅ FOLKESKOLEN

Ph.d.-stillinger på Aarhus BSS
Aarhus BSS Graduate School

Aarhus BSS er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Her har 
vi samlet de erhvervs- og samfundsvidenskabelige forsknings- 
områder i en række stærke og internationale forskningsmiljøer. 
Mere end 250 ph.d.-studerende er i dag indskrevet på Aarhus 
BSS Graduate School, og hvert år starter mere end 60 stude- 
rende fra hele verden. En ph.d.-uddannelse kvalificerer dig til 
en karriere i enten den akademiske verden eller i den private 
eller offentlige sektor.

Aarhus BSS Graduate School opslår nu en række ph.d.-  
stipendiater med start ved semesterstart den 1. september 
2021. Læs mere om vores ph.d.-programmer og se det fulde 
stillingsopslag på bss.au.dk/blivphd, hvor du også kan finde 
link til ansøgningsformularen og læse mere om Aarhus BSS  
og Aarhus BSS Graduate School.

ANSØGNINGSFRIST
4. februar 2021

ANSØGNINGSLINK
bss.au.dk/blivphd
ANSØGNINGSLINK
bss.au.dk/blivphd

EN HILSEN FRA FREMTIDENS KLIMAREPRÆSENTANT: 
NU KAN JEG SÆTTE EN GRØN DAGSORDEN

Da jeg startede på Danmarks 
Tekniske Universitet i 2019, var det 
helt uoverskueligt at finde en ka-
nal til at diskutere arbejdspladsens 
rolle i den grønne omstilling.

De første seriøse initiativer til 
at sikre en grøn omstilling kom 
med overenskomstforhandlin-

gerne i 2021 og indførelsen af kli-
marepræsentanter på alle offent-
lige arbejdspladser. Pludselig pib-
lede det frem med medarbej-
dere, der ønskede at stille op som 
klimarepræsentanter.

Det var, som om der blev åbnet 
for et anlæg af geotermisk varme, 
der blot ventede på rørføringen ud 
i alle afkroge. At de 6.000 med-
arbejdere kunne få direkte indfly-
delse på organisationens klimamål, 
blev en samlende kraft, som ingen 
havde set komme.

Jeg blev selv valgt som klimare-
præsentant for administrationen. 

Ved klimarepræsentanternes 
første møder blev alt fra indkøb af 
teposer i plastikemballage til ud-
nyttelse af overskudsvarme sat på 
bordet. Det var ret forvirrende at 
skulle finde retning i alle forslag og 

ønsker. Der blev prioriteret, disku-
teret og prioriteret igen.

100 % CO2-neutralitet blev ved-
taget som et pejlemærke og taget 
videre til ledelsen. De optimisti-
ske blandt os venter nu på svar om, 
hvilket år det skal gælde fra. 

Fra ledelsen var der allerede kom-
met en ny politik om, at kollektiv tra-
fik skal vælges frem for flyrejser ved 
arbejdsrejser. Sammen med en po-
litik om mere fleksible arbejdstider 
skal der bygges videre på at fremme 
mere CO2-neutral transport.

Endelig har jeg fundet et sted, 
hvor skuffelsen over politikernes 
fodslæb kan omsættes til handling 
og fællesskab. Fagforeningerne 
spillede deres kort rigtigt i 2021 
ved at satse på medarbejderindfly-
delse som en vægtig faktor bag ar-
bejdspladsernes klimatiltag. 

Jitka Stilund Hansen er 
medlem af netværket 
Bæredygtig Fagforening, 
der arbejder for at skabe 
den mest bæredygtige 
fagforening i Danmark. 
Arbejder som akademisk 
medarbejder på DTU 
Bibliotek.

BLOG

Jitka Stilund Hansen 
har skrevet en hilsen 
fra fremtidens 
klimarepræsentant 
anno 2022. En 
håbefuld beretning 
om, hvad det vil 
betyde at indføre 
klimarepræsentanter. 

Læs hele indlægget på
akademikerbladet.dk  
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CBS EXECUTIVE SOMMERSKOLE 
GIVER FORSKNINGSBASERET
INDSIGT TIL REFLEKSION – OG
GØR DIG I STAND TIL AT SE DINE 
FAGLIGE UDFORDRINGER I ET
NYT PERSPEKTIV

Du kan vælge mellem 18 kurser 
inden for aktuelle fagområder:

– Digitalisering

– Finansiering og Økonomi

– Forretningsudvikling, Strategi og Innovation

– Ledelse og Organisation

– Politik og Samfund

PÅ CBS EXECUTIVE
SOMMERSKOLE

FÅ DET
FULDE
BILLEDE

Find dit kursus på sommerskole.dk
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