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Det lysner forude. Vi glæder os til igen at kunne 

mødes med andre ledere og dele viden og erfaringer.

Tilmeld dig senest den 20. maj på
sommerskole.dk

– Perspektiver på Forandringsledelse i en Krisetid

– Resultatorienteret Lederskab

– Retorisk Lederskab

– Storytelling som Ledelsesværktøj – Fra Strategi
    til Virkelighed

– Strategi og Forretningsudvikling som Drivkraft
  for Fornyelse

– Strategisk Performance Management

– Strategisk Regnskabsforståelse (få pladser tilbage)

– Strategisk Salgsledelse

– Succesfuld Strategiimplementering

– Økonomisk Styring og Strategisk Udvikling

– Adfærdsøkonomi og Nudging i Praksis

– Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling

– Beslutningsprocesser og Kunstig Intelligens

– Bæredygtighed, Strategi og Forretningsudvikling
    (venteliste)

– Corporate Finance

– Digital Technologies for Business Transformation

– E�ektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi

– Forhandlingsteknik

– Interessevaretagelse: Stakeholderrelationer og
   Lobbyisme (få pladser tilbage)

– Lederens Mindset, Data�cation og Kundestrategi

Sæt din lederudvikling øverst på agendaen på et 

sommerkursus i august:
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akademikerpension.dk

Flere og flere selvstændige og virksomheder vælger at få 
pension hos AkademikerPension. Hos os går afkast og 

ansvarlighed hånd i hånd. I 2020 gav vores grønne 
investeringer et afkast på 24 %.

Fra 2009 til 2020 har vi fået et gennemsnitligt afkast pr. år på 8,9 %. 
Det betyder, at 1.000 kr. er vokset til 2.780 kr. i denne periode.

Hør mere om firmapension
Ring til Kenneth Petersen på 2149 2161 

eller skriv til firmapension@akademikerpension.dk

Firma-
pension

Har du  
en pension med 

grønt afkast?

De fleste af os vil gerne være med til at løse  
klima krisen. Som forbruger kan du vælge en bil,  
der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør vi det  
mere attraktivt at låne til en Plug-in hybrid/elbil.  
Vælg et grønt billån, der er markant billigere end  
et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. DM. Er du medlem, ejer  
du os. Derfor får du billigere finansiering, bedre  
vilkår og en ejerkreds, der forlanger, at vi er med  
til at tage ansvar for klimaet. 

Giver det mening? Ring 3378 1952 og fortæl,  
hvad du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån på for nuftige 
betingelser til traditionel brænd stofdrevet bil. 

Låneeksempel. 
400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil
Grønt billån med medlemsfordele · 4.074 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr./udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 1,25% p.a. (var.) Debitorrente 1,26% p.a. (var.)
Samlede låneomkostninger · 372.000 kr. ÅOP: 2,10%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 391.083 kr.
Læs mere på: lsb.dk/groen-bil 

GRØN BIL  GRØN FINANSIERINGRing 3378 1952  – eller se mere på  lsb.dk/groen-bil

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl

Spar på billånet, når du
             skifter til en 
            klimavenlig bil

RENTE 
1,25%

til medlemmer af DM

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kreditgodkendelse.  
Du skal samle hele din privatøkonomi i Lån & Spar og være medlem  
af DM. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring  
er ikke medregnet. Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt  
ved overførsel af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.
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Sygeplejerskerne har stemt nej til OK21, og det har sat gang i de-
batten om ligeløn – en debat, jeg byder velkommen. Køn må 
ikke have betydning for, hvor meget man får i løn, og kvinder og 
mænd skal selvfølgelig have lige løn for lige arbejde.

Op til OK21 blev vi på tværs i fagbevægelsen enige om, at vi 
skulle sætte ligeløn på dagsordenen efter forhandlingerne, for-
di vi ikke kan løse problemerne med kønsbetingede lønforskel-
le gennem overenskomstforhandlingerne. Det er nemlig langt-
fra kun sygeplejerskerne, der har et problem. Der mangler også 

ligeløn på det akademiske felt. Jeg håber derfor, at vi kan få løf-
tet ligelønsdagsordenen bredt, hvor vi bl.a. også tør se på akade-
mikernes ligelønsudfordring på både det private og det offentlige 
arbejdsmarked.

Blandt akademikere i kommuner og regioner er der ca. 70 pro-
cent kvinder – man kan sige, at der nærmest kun er kvindefag på 
hele det kommunale og regionale område. Så når nogen siger, at 
det vil gavne ligelønnen, hvis de offentligt ansatte akademikere 
får en mindre lønudvikling, taler de reelt om, at kvinder skal gå 
ned i løn. Det hjælper os ikke til mere ligeløn. For kvinder med 
en lang uddannelse i bagagen er ikke højtlønnede – i hvert fald 
ikke hvis de arbejder i den offentlige sektor.

Akademikerne i den offentlige sektor tjener markant mindre 
i timen end deres privatansatte kolleger, som udgøres af 60 pro-
cent mænd. Faktisk har akademikerne de største lønforskelle 

mellem ansatte i den offentlige og private sektor og dermed mel-
lem mænd og kvinder i sammenlignelige job.

Vi får ikke ligeløn af, at faggrupperne på det offentlige områ-
de kæmper internt. Det er så let at skyde på hinanden, men der 
er i stedet brug for sammenhold. Jeg bakker op om, at regeringen 
skal tage initiativ til en trepartsforhandling om ligeløn, hvor der 
først gennemføres solide, nutidige analyser af løndannelse og løn-
udvikling på hele arbejdsmarkedet. Her skal der kigges både på 
det offentlige og det private arbejdsmarked, og hvor der er uba-
lancer og ligelønsproblemer.

Politikerne skal ikke fastlægge lønningerne – det skal arbejds-
markedets parter. Vi skal ikke hen til, at politikerne giver penge 
til de grupper, der lige nu er inde i varmen politisk. Men udfor-
dringerne kan ikke løses alene ved overenskomstbordet, og der-
for er der brug for, at vi tør se på alternative redskaber som en 
trepart. Kommer der ekstra midler til at løse nogle af ligelønspro-
blemerne på det offentlige område, er det selvfølgelig helt afgø-
rende, at der ikke følger en økonomisk straf de kommende år, i 
form af at arbejdsgiverne vil kræve større mådehold i lønudvik-
lingen for den offentlige sektor, fordi lønrammen er vokset.

Retter vi blikket mod det private arbejdsmarked, er der heller 
ikke her ligeløn internt blandt akademikere. Når vi renser for ti-
metal, anciennitet, uddannelsens hovedområde, branche, region, 
og hvorvidt medlemmet har en ph.d. på privatområdet, er der 
ifølge DM’s seneste analyse stadig en “uforklarlig” lønforskel mel-
lem kvinder og mænd på 5,1 procent på det akademiske felt. Der-
for er ligestilling og ligeløn en af mine topprioriteringer. For alle 
fortjener en ordentlig løn uanset køn. ■

 

Ligeløn kommer ikke af sig selv

“Faktisk har akademikerne de  
største lønforskelle mellem ansatte  
i den offentlige og private sektor og 
dermed mellem mænd og kvinder  
i sammenlignelige job”.
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LEDER  Af Camilla Gregersen, formand for DM
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Overvågning kommer også  
til at ramme akademikere
Vi troede, at nedslidende og elendigt ar-
bejde var fortid her til lands. At det tilhør-
te industrisamfundet.

Men fortidens rå arbejdsgiveradfærd 
er kommet tilbage i form af minutiøs al-
goritmestyret overvågning med tilhøren-
de præstationskrav. En kombination, der 
smadrer mennesker og undergraver over-
enskomster – og som langsomt, men sik-
kert vil erobre hele arbejdsmarkedet – 
også det akademiske – hvis vi ikke står 
sammen og siger fra.

Vi har fået afsløringer af videoover-
vågningen af medarbejderne på Jysks ho-
vedlager i Uldum. Vi har set den nye tids 
arbejdspladser i Uber Eats, Deliveroo, 
Nemlig.com, Wolt og Amazon, hvor suc-
ceskriterierne er hensynsløs effektivitet og 

total kontrol. Den nye tids arbejdsgiver ud-
stiller endda medarbejderne over for hin-
anden, som når fx lagerarbejderne hos 
Nemlig.com får en rød, gul eller grøn mar-
kering ud for deres navn på storskærm – 
den autoritære værkfører er tilbage – og 
han er en algoritme.

Hvis du tror, at elendige arbejdsvilkår 
kun er for udsatte fra varme lande i bun-
den af samfundet, så tager du fejl. Som 
professor Mikkel Flyverbom skriver i tech-
klummen “Fremtidens arbejdsgivere er 
gammeldags lede”, så er det, vi ser nu, en 
historie om, hvordan teknologiske foran-
dringer baner vejen for nye måder at or-
ganisere og kontrollere arbejdet på – og vi 
har kun set toppen af isbjerget.

“Når algoritmerne bliver installeret i 

vores virksomheder og offentlige sektor, 
får det kommercielle, kulturelle og orga-
nisatoriske konsekvenser, som vi kun kan 
skimte konturerne af lige nu”, skriver Mik-
kel Flyverbom, som også sidder i Dataetisk 
Råd.

Den amerikanske forsker Cathy O’Neil 
kalder datadrevne, algoritmiske systemer 
for “Weapons of Math Destruction”, for-
di de omsætter hele verden til tal og be-
regninger og tromler hen over menneske-
lige behov.

Arbejdsgivere, som er glade for at kon-
trollere medarbejderne med algoritmer, 
er allerede i fuld gang med at indtage det 
akademiske arbejdsmarked. Som Akade-
mikerbladet afdækkede i efteråret i artik-
len “Ni måder, chefen kan overvåge dig 
på”, så findes systemerne på det akademi-
ske arbejdsmarked I USA, hvorfra de lang-
somt, men sikkert vil komme til Danmark 
– ligesom dyr kaffe i papkrus – hvis vi ikke 
kæmper imod.

Fx servicerer firmaet Teramind mere 
end 2.000 amerikanske virksomheder og 
kan monitorere stort set alt: Ansattes brug 
af websider, programmer, e-mails, over-
førsler, søgninger, instant messaging, ta-
staturanslag, screenshots osv.

Virksomheden Humanyze kombinerer 
analyser af data fra ansattes brug af fx Mi-
crosoft Office Exchange med data om an-
sattes faktiske fysiske bevægelser, samta-
ler og interaktion. Det sker ved hjælp af en 
chip, som blandt andre Bank of America 
har benyttet.

Programmet Isaak fra StatusToday ana-
lyserer samarbejdsmønstre hos mere end 
130.000 ansatte. Isaak bruger algoritmer 
til at vise chefen, hvilke ansatte der er “in-
fluencere”, og hvem der er lang tid om at 
svare på en mail.

Så vi er alle i samme båd. Og vi skal stå 
sammen, hvis vi vil vinde kampen mod 
overvågning. ■
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“Hvis du tror, at elendige 
arbejdsvilkår kun er for 
udsatte fra varme lande 
i bunden af samfundet, 
så tager du fejl”.
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SÅDAN 
PLEJEDE 
ØKO 
NOMI 
STY
RING 
IKKE AT 
SMAGE

Efter et par år i revisionsbranchen lagde Mads Sanderhoff sin  
revisoruniform på hylden for i stedet at arbejde med sin ægte  
passion – god øl. Vejen til den velsmagende humle gik via en HD  
i Regnskab og Økonomistyring hos CBS HD. I dag arbejder han  
som CFO hos bryggeriet Mikkeller på Vesterbro, hvor kulturen  
og identiteten er det perfekte match.  

Vil du arbejde med din passion? Tilmeld dig senest d. 17. juni  
på hd.cbs.dk



HUMANIORA Af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk

Stilskifte: Humanistisk 
forskning er blevet praktisk
En undersøgelse af 1.958 ph.d.-afhandlinger viser, at den humanistiske 
forskning siden 90’erne er blevet mere anvendelsesorienteret.

NY DANSK FORSKNING punkterer endegyldigt 
myten om, at forskning indenfor humaniora 
er støvet og verdensfjern.

Tværtimod viser forskningen, der er ba-
seret på analyser af 1.958 ph.d.-afhandlinger 
og en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.171 
aktive forskere, at de humanistiske forskere 
over de seneste årtier har vendt sig mod at 
løse samfundsproblemer.

Det fortæller sociolog og ph.d. Lasse Gøh-
ler Johansson, der står bag undersøgelsen.

“Vi kan se, at 82 pct. af forskerne har ind-
gået i et privat eller offentligt videnssamar-
bejde inden for de seneste tre år. Det kan fx 
dække over rekvireret eller samfinansieret 
forskning eller formel rådgivning”, siger han.

Det er særligt inden for nye fag som fx pæ-
dagogik og medievidenskab, at den praksis-
orienterede forskning finder sted. Det er fag, 
der ifølge Lasse Gøhler Johansson befinder sig 
i grænselandet mellem humaniora og sam-
fundsvidenskaber og trækker på teorier fra 
begge hovedområder.

“Der har været en øget efterspørgsel ef-
ter viden på de her områder, men man skal 
nok også se det i lyset af den ændrede bevil-
lingsstruktur, vi har set de senere år, hvor 
finansieringen i højere grad foregår eksternt 
via både offentlige og private kilder. Og disse 
midler bliver også i højere grad udloddet til 
anvendelsesorienteret forskning”, siger Las-
se Gøhler Johansson.

Henrik Halkier, dekan ved Det Humanisti-
ske Fakultet på Aalborg Universitet, er enig i, 
at den humanistiske forskning i dag er mere 
praksisnær end tidligere. Han ser dog ikke 
noget modsætningsforhold mellem grund-
forskning og anvendt forskning.

“Selvom den har en anden form og et an-
det genstandsfelt, trækker den nye forskning 
fortsat på det samme repertoire som tidlige-
re, når det gælder begreber og teoridannel-
se. Men der er en højere grad af dialog og et 
forsøg på at gøre en forskel i samfundet”, si-
ger han.

“Vi har et stort projekt under ledelse af 
Svend Brinkmann, der handler om sorg. Det 
er virkelig grundforskning, men det kommer 
forhåbentlig også til at påvirke vores forståel-
se af sorg som psykisk fænomen og kan der-
ved også påvirke praksis blandt psykologer. 
Så grundforskning kan sagtens have stor be-
tydning praksisnært”, siger han.  

Bolette Sandford Pedersen er viceinstitut-
leder og professor ved Center for Sprogtekno-
logi på Institut for Nordiske Studier og Sprog-
videnskab ved Københavns Universitet. Hun 
forsker i sprogteknologi og arbejder tæt sam-
men med virksomheder og offentlige institu-
tioner om blandt andet sprogkomponenter til 
kunstig intelligens.

“Hvis vi skal have kunstig intelligens ud og 
virke hensigtsmæssigt i det danske samfund, 
skal det udvikles på baggrund af viden om det 
danske samfund; dvs. vores kultur og sprog. 
Alternativet, at vi udelukkende tilpasser sy-
stemerne fra engelsk, er der dårlige eksem-
pler på, blandt andet fra sundhedssektoren”.

“Ifølge Bolette Sandford Pedersen er det 
positivt, at store samfundsudfordringer har 
fået en central plads i humaniora, og peger 
blandt andet på et nyt klimacenter placeret 
på KUs humanistiske fakultet, Center for Ap-
plied Ecological Thinking, der skal være med 
til at lave bæredygtige løsninger.”

Men forudsætningen for god anvendt forsk-
ning er grundforskning, siger hun.

“Jeg kunne ikke lave det, jeg selv laver, 
uden at kende til grundmekanikkerne i ling-
vistikken, og hvis vi ikke har tid og ressour-
cer til en grundstamme af grundforskning, 
kommer vi på et tidspunkt til at betale en 
pris”, siger hun.

“Jeg har ikke siddet og vurderet, hvor tæt 
vi er på det scenarie. Jeg tror, de fleste synes, 
det er positivt, at der er større fokus på sam-
fundsudfordringer, men vi skal heller ikke 
løbe fra det ene eksternt finansierede pro-
jekt til det andet for overhovedet at være an-
sat. Og det kan der være en tendens til – især 
for de unge”, siger hun. ■

“Vi kan se, at 82 pct. af 
forskerne har indgået i 
et privat eller offentligt 
videnssamarbejde inden 
for de seneste tre år”.
Lasse Gøhler Johansson, forsker, Aalborg 
Universitet
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SÅDAN 
PLEJEDE 
ØKO 
NOMI 
STY
RING 
IKKE AT 
SMAGE

Efter et par år i revisionsbranchen lagde Mads Sanderhoff sin  
revisoruniform på hylden for i stedet at arbejde med sin ægte  
passion – god øl. Vejen til den velsmagende humle gik via en HD  
i Regnskab og Økonomistyring hos CBS HD. I dag arbejder han  
som CFO hos bryggeriet Mikkeller på Vesterbro, hvor kulturen  
og identiteten er det perfekte match.  

Vil du arbejde med din passion? Tilmeld dig senest d. 17. juni  
på hd.cbs.dk



SÅ MEGET BRUGER  
UDDANNELSER PÅ “AGENTER”
DM Akademikerbladet fortalte i januar, hvordan dan-
ske uddannelser hyrer udenlandske agenter til at 
skaffe studerende fra en række lande. En censor for-
talte samtidig, at mange af de udenlandske studerende 
i Danmark hverken kender pensum eller taler engelsk. 
Uddannelsesministeriet har nu undersøgt sagen og kon-
staterer, at 14 ud af 34 institutioner over tre år har betalt 
23 mio. kr. til agenter i 46 lande. 

“Det overrasker mig meget, at næsten halvdelen af vo-
res uddannelsesinstitutioner betaler agenter penge for at 
hverve udenlandske studerende. Jeg vil gerne klart og ty-
deligt sige, at det er min og regeringens holdning, at det 
skal stoppe. Danske uddannelsespenge skal ikke gå til 
udenlandske agenter”, siger Ane Halsboe-Jørgensen, ud-
dannelses- og forskningsminister (S).

Rane gav museumsmillioner  
til kommende ven
Rigtige venner kan ej købes for penge. “Men man kan godt blive gode ven-
ner, efter at man har forgyldt deres forretning med over en million skat-
tekroner på få måneder”, skriver Ekstra Bladet. Avisen henviser til, at 
Nationalmuseet mellem 2017 og 2018 gav journalist Michael Jeppesen opga-
ver til mere end 1,1 mio. kr. helt uden brug af udbud eller konkurrerende pri-
ser, som reglerne ellers kræver ifølge en udbudsekspert.

Det er ifølge Ekstra Bladet Rane Willerslev selv, der oplyser, at han og 
Michael Jeppesen i dag er venner. 

SIDEN SIDST Af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk

K V I N FO : 

Spørgsmål om  
sexchikane er  
en ommer
Har du oplevet seksuel chikane på din ar-
bejdsplads inden for de seneste 12 må-
neder? Det spørgsmål er med i en VIVE-
undersøgelse om krænkelser på dan-
ske arbejdspladser, men er metodisk 
dybt problematisk, mener KVINFO. 
Ligestillingsorganisationen frygter, at 
formuleringen af spørgsmålet leder til en 
underrapportering af seksuel chikane, 
fordi det ikke fremgår, hvad der forstås 
ved seksuel chikane. Rapporten har også 
undersøgt mobning, diskrimination, trus-
ler, vold, chikane og social udelukkelse, 
alt sammen i relation til køn. 

Flere får tilkendt førtidspension
Antallet af folk, der får tilkendt førtidspension, er på sit højeste, siden førtidspen-
sionsreformen trådte i kraft i 2013. Reformen gjorde det muligt at sende folk på 
såkaldte ressourceforløb, der kan vare i op til fem år..

42,2 
Så meget var Danmarks statsgæld ste-
get til i fjerde kvartal 2020. Året for-
inden var gælden på 33,3 pct. af BNP. 
Det er dog pænt under de 98,0 pct., 
som er gennemsnittet i eurozonen. 
Blot fem af EU’s 27 medlemslande har 
en lavere gæld end Danmark.

“Dannelse er ikke at 
være dygtig til noget 
– det er at kunne bru-
ge sin dygtighed til 
noget. Og det er det, 
corona har taget fra 
de unge i dag. Det er 
tiden og nærværet, 
det er dannelsen og 
evnen til at bruge 
viden og kompetencer 
i fællesskaber”.
Asser Amdisen,  
historiker, på Akademikerbladet.dk

Foto: Screendump fra Ekstra Bladet
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Kilde: Udbetaling Danmark Pension og KMD’s register for sociale pensioner. Antal tilgåede per-
soner viser antal unikke personer, der inden for den valgte periode for første gang får bevilget 
førtidspension og efterfølgende får udbetalt ydelse (førtidspension).

pct. af BNP 

Foto: Jens Honoré
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Du kan læse mere på akademikerbladet.dk

De sidste 5 år har 7.817 kloge mennesker styrket deres 
karriere med en faglig opdatering fra DMJX Kurser og  
videreuddannelse. Mange af vores kurser tager blot 
et par dage – og giver viden, værktøjer og knivskarpe 
vinkler til de næste mange år af dit arbejdsliv.

Nu er det din tur til at rykke dig til næste niveau i  
dit job. 

Vores nye kursusudbud for efteråret 2021  
er ude nu. 

Det er spækket med relevant efteruddannelse inden 
for kommunikation, journalistik, ledelse, markedsføring, 
grafik og sociale medier. 

Gør som 7.817 andre – og gør noget godt for din karriere.

Sådan har 7.817 
kloge mennesker 
styrket deres  
karriere på 3 dage 

Make it
Se alle vores kurser på dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse

“SRSF-regeringens 
reform af førtids-
pension og fleksjob”



De sidste 5 år har 7.817 kloge mennesker styrket deres 
karriere med en faglig opdatering fra DMJX Kurser og  
videreuddannelse. Mange af vores kurser tager blot 
et par dage – og giver viden, værktøjer og knivskarpe 
vinkler til de næste mange år af dit arbejdsliv.

Nu er det din tur til at rykke dig til næste niveau i  
dit job. 

Vores nye kursusudbud for efteråret 2021  
er ude nu. 

Det er spækket med relevant efteruddannelse inden 
for kommunikation, journalistik, ledelse, markedsføring, 
grafik og sociale medier. 

Gør som 7.817 andre – og gør noget godt for din karriere.

Sådan har 7.817 
kloge mennesker 
styrket deres  
karriere på 3 dage 

Make it
Se alle vores kurser på dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse



10  DM Akademikerbladet 3 · Maj 2021

Af Lasse Højsgaard · lah@dm.dk · Illustrationer: Screendumps fra Twitter

BØRN 
OG  
FULDE 
FOLK …
Det er blevet meget ud-
bredt at optage snak og 
publicere det på net-
tet som en “podcast”. Og 
når noget er nemt, bli-
ver det ofte lidt skødes-
løst. Således i pod casten 
“Udestuen”, hvor en flok 
baggrundsdebattører 
med fødder inden for po-
litik og medier mødes og 
kloger sig på slap line og 
alkohol. Her får man råt 
for usødet, blandt an-
det om den migrations-
forskning, der i øjeblik-
ket er under angreb for 
at være aktivistisk. “Jeg 
kommer til at brænde 
RUC ned til grunden og 
salte jorden, før jeg ac-
cepterer den tilstand, vi 
har nu”, lyder det såle-
des fra Niels Jespersen, 
redaktør af det socialde-
mokratiske medie PioPio, 
der anbefaler at “tale 
truslen op, så universi-
teterne selv retter ind”. 
Casper Gronemann, der er 
udlændingepolitisk råd-
giver i SF, er “pisset af” 
over, at han i stedet for 
gode, faglige input får 
“sådan noget lirumlarum 
om, at social kontrol ikke 
eksisterer”. Han opfor-
drer seriøse forskere til 
at tage et opgør: “Nu skal 
de kraftedeme have nogle 
tæsk, de fucking gøgler-
klovne. De skal ikke have 
lov til at styre området 
for seriøse forskere”.

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

FØRST ØL, SÅ 
UDDANNELSE
Den store genåbning af barer og 
restauranter gav naturligvis en 
flod af SoMe-billeder af skum-
mende fadøl og velanrettede tal-
lerkener. Men det stillede samti-
dig de delvist lukkede skoler og 
uddannelser i et endnu skarpere 
lys. “I dag kan jeg få en fadøl på 
et værtshus – men min søn sid-
der stadig derhjemme og kan ikke 
komme i skole. Har vi vores pri-
oriteringer rigtigt?” spurgte fx 
Anders Ladekarl, generaldirektør 
for Røde Kors, på Twitter. Mange 
svarede ja, mange svarede nej, 
mens Christian Scheffel gav sa-
gen sin egen vinkel: “Nej, du har 
helt klart prioriteret forkert. Når 
du endelig kan komme ud og få en 
fadøl, så inviter da din søn med, i 
stedet for at han bare skal sidde 
derhjemme!”

6-0
Nogle gange siger en infografik mere end tu-
sind ord. Geografen Simon Kuestenmacher er på sin 
Twitter-profil altid leveringsdygtig i underfundige 
kort og grafikker. En af dem er over udbredelsen af 
tennisanlæg i Tyskland. En grafik, som på sin egen 
subtile måde fortæller historien om et land, der sta-
dig er i en genforeningsproces.

FORTIDENS SPØGELSER
Historikeren Jo Hedwig Teeuwisse står bag profilen Fake History Hunter, der 
har specialiseret sig som “mythbuster” i forhold til historiske myter og van-
drehistorier. På Twitter-profilen kan man dog også finde en fantastisk bil-
ledserie, hvor Teeuwisse har manipuleret fotomotiver fra anden verdens-
krig sammen med nutidige fotos af de samme lokationer. “Dette foto var be-
gyndelsen. Jeg fandt hundredvis af upublicerede krigsfotos på et loppemar-
ked. I forsøget på at lokalisere personerne på billedet vandrede jeg rundt i 
Amsterdams gader, til jeg endelig fandt disse trappetrin, hvor de arbejdede”.

Drillepind
Radikale Venstres Kristian Heegaard kunne ikke dy 
sig: “Så behandler vi netop nu @KonservativeDK’s 
forslag om strafskærpelse for trusler mod ytrings-
friheden. Helt enig i, at ingen skal trues for det, de 
har sagt, eller trues til at tie. #dkpol”, tweetede han. 
Behandlingen skete ironisk nok på et tidspunkt, hvor 
Naser Khader (K) selv var under pres for gentagne 
gange at have udtrykt sig truende over for kritikere.



Af Lasse Højsgaard · lah@dm.dk · Illustrationer: Screendumps fra Twitter

Betal nemt og 
uden at røre med  

Apple Pay
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LIGESTILLING Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Foto: Marcus Trappaud Bjørn

BARSEL GAV  
KARRIEREN  
ET BOOST

For mænd kan barselsorloven modsat for mange kvinder gavne 
karrieren. Iværksætter og direktør Magnus Skovrind Pedersen var seks 
måneder på barsel, og det gavnede både hans familie og hans karriere. 
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LIGESTILLING Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Foto: Marcus Trappaud Bjørn

L angt de fleste danske mænd tager stadig en 
meget lille del af barselsorloven med deres 
børn.

Kun 34 dage tog danske mænd i gennem-
snit af barslen, mens danske kvinder var på 
barsel i gennemsnit 280 dage ifølge de seneste 

tal fra Danmarks Statistik. Men nogle danske mænd skil-
ler sig mærkbart ud. 

En af dem er den uddannede sociolog fra Københavns 
Universitet og iværksætter 33-årige Magnus Skovrind Pe-
dersen. 

Han var på barsel i seks måneder med sit yngste barn 
med refusion fra sin arbejdsplads. Og barslen viste sig at 
være god både for hans familie og for hans karriere. 

“Min kone og jeg indgik den aftale, da vi skulle have 
barn nummer to, at jeg skulle tage hovedparten af bar-
slen, fordi hun havde taget hovedparten af barslen med 
vores første barn”, siger Magnus Skovrind Pedersen.

Da han skulle på barsel med sin datter Aima, arbejde-

de han i det medarbejderstyrede bureau Analyse & Tal. 
Selvom refusionen på omkring 27.000 kr. om måneden 
var mindre end hans normale løn, så prioriterede famili-
en barslen højere end økonomi i en periode. 

Desuden kom der en karriereåbning til ham under 
barslen. Han fik muligheden for at starte tænketanken 
Demokratisk Erhverv. Her er han i dag direktør. 

“Jeg var enormt heldig – for jeg havde nok sagt nej til 
at starte tænketanken, hvis jeg ikke havde været på bar-
sel, og min kone havde et fleksibelt job, hvor hun kunne 
hjælpe mig i spidssituationer med det projekt”, siger han.

Barslen rammer kvinders karriere hårdere 
Der er stor forskel på, hvordan højtuddannede mænd og 
kvinder oplever, at barselsorlov rammer deres karriere. 
Det viser en ny barselsundersøgelse blandt DM’s med-
lemmer, som 1.773 mænd og kvinder har svaret på.

Mens knap hver tredje højtuddannede kvinde ople-
ver, at det har skadet deres karriere at gå på barselsor-
lov, så oplever tre ud af fire mænd med akademisk ud-
dannelse, at barselsorloven ikke har haft en indflydelse 
på karrieren. 

Og ni procent af de højtuddannede mænd, som 
har holdt mere end 14 dages barsel, siger som Magnus 
Skovrind Pedersen ligefrem, at barselsorlov har haft en 
positiv indflydelse på deres karriere. 

Han understreger, at han kun valgte at gribe den kar-
rieremulighed, fordi den kunne kombineres med orlov. 

“Barslen gav mig frihed til at starte tænketanken, og 
det har ført til en lederstilling, selvom det slet ikke var 
kalkuleret. Det var først noget, vi fandt ud af sidenhen”, 
siger Magnus Skovrind Pedersen. 

At kvinder og mænd i DM’s barselsundersøgelse har 
forskellig opfattelse af barslens indflydelse på deres kar-
riere, er ikke usædvanligt. Tidligere undersøgelser for-
tæller den samme historie. 

En undersøgelse fra 2019 udarbejdet af Syddansk Uni-
versitet og Oxford Research viste, at flere mænd oplever, 
at lang barsel har en positiv effekt på løn og karriereud-
vikling. 

1.298 fædre blev spurgt, og 14 procent af de mænd, 
der havde taget mere end otte ugers barsel, oplevede en 
karrieregavnlig effekt. 12 procent havde fået mere i løn. 
Bare fem procent eller færre svarede, at barslen havde 
haft en negativ effekt på karriere og løn.

Derimod svarede 16 procent af kvinderne, at barsels-
orloven havde haft en negativ effekt på karrieren.

Den øremærkede barsel springer i øjnene
Når mange kvinder modsat mænd siger, at orloven er over-
vejende negativ, så kan det skyldes den ulige fordeling af 
orloven i de danske hjem. Det forklarer Tine Rostgaard, 
som er professor og ligestillingsforsker på Institut for Sam-
fundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. 

“Relativt få danske mænd tager orlov ud over de 2 
ugers fædreorlov lige efter fødslen. Kigger vi på tallene i 
de andre nordiske lande, så er der langt flere mænd, der 
her tager forældreorlov. Og forskellene i orlovspolitikken 
springer i øjnene, da der ikke er øremærket fædrebarsel 
i den danske lovgivning”. 

Tine Rostgaard forklarer, at forskellen på, hvor mange 
danske mænd der tager orlov, ikke skyldes, at danskere 

BARSEL GAV  
KARRIEREN  
ET BOOST

Modsat mange danske kvin-
der oplever flere mænd, at 
det gavner deres karriere 
at gå på barsel. En af dem 
er 33-årige iværksætter 
Magnus Skovrind Pedersen.  

“Hvor meget barsel 
især fædre tager, 
handler især om, 
hvordan ønsket om 
at gå på barsel 
bliver modtaget på 
arbejdspladsen”.
Tine Rostgaard, professor på Roskilde 
Universitet
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har andre værdier ift. køn og omsorgsopgaver. Hun har 
netop set på tallene fra en større europæisk værdiunder-
søgelse, som har kørt siden midt-90’erne. 

“Det er interessant, at vi i Danmark bakker op om lige 
fordeling mellem forældre i, hvem der passer børnene. 
På det område er danske forældre faktisk mere ligestil-
lingsorienterede, end forældre i de andre nordiske lande 
er”, siger Tine Rostgaard. 

“Men i Danmark har vi ikke den øremærkede orlov, 
som ellers er yderst effektiv, hvis man vil have flere fæd-
re til at tage orlov. Det er derfor ret tydeligt, at det er den 
danske orlovspolitik, som er en stor del af årsagen til, at 
relativt få fædre tager orlov”, siger Tine Rostgaard.

Arbejdsgivere bør tage mere ansvar for at vende udviklingen
Der er mange faktorer, der spiller ind på, hvordan bar-
slen kan fordeles bedst muligt mellem forældrene, når 
der skal tages hensyn til begges karriere og børnenes 
bedste. Men arbejdspladsens politik og holdning til barsel 
er ofte den mest tungtvejende, forklarer Tine Rostgaard. 

“Hvor meget barsel især fædre tager, handler især 
om, hvordan ønsket om at gå på barsel bliver modtaget 
på arbejdspladsen. Både af ledelsen og blandt kolleger. 
Og igen må man sige, at manglende øremærkning af fæd-

rebarsel utvivlsomt spiller ind på, at danske fædre sjæld-
nere beder om barsel”, siger RUC-professoren. 

Magnus Skovrind Pedersen har i sit foreløbige ar-
bejdsliv været dybt involveret i organisations- og medar-
bejderudvikling og har nærstuderet barselsområdet ud 
fra et ledelsesperspektiv på, hvordan man kan anvende 
barslen positivt i en virksomhedskultur. Og hans konklu-
sion er klar: Mange virksomheder er alt for dårlige til at 
tænke positivt om barsel og desuden bruge barselsperio-
den konstruktivt.  

“Jeg forstår ikke, at så mange arbejdsgivere ubevidst 
eller bevidst er så bekymrede for, at deres ansatte går 
på barsel. I det konsulentbureau, jeg har været i, brugte 
vi barsel som en del af en vækststrategi. Mange tog rela-
tivt lang barselsorlov. Det betød, at vi ansatte under orlo-
ven. Nyt blod med nye kontakter gav nye kunder. På den 
måde er virksomheden vokset”, siger han.

Han forstår godt, at mange kvinder oplever barslen 
som en barriere for at udfolde deres arbejdsliv, men så-
dan burde det ikke at være. 

“At gå på barsel betyder, at man kommer ud af ar-
bejdsræset i en periode og tilbage med ny energi. Det 
har jeg selv nydt godt af”. ■

LIGESTILLING

“Barslen gav mig frihed til at 
starte tænketanken, og det 
har ført til en lederstilling, 

selvom det slet ikke var 
kalkuleret”.

Magnus Skovrind Pedersen, iværksætter
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LIGESTILLING

var mere optaget af, at mine børn skulle have det godt. 
Og min mand arbejdede tit med undervisning frem til kl. 
16.30, så det hang meget på mig at tage mig af børnene”, 
siger Signe Nipper Nielsen.

Barslen hæmmer karrieren for hver tredje kvinde
Hun står langtfra alene med den oplevelse. For knap 
hver tredje højtuddannede kvinde oplever, at det har 
skadet deres karriere at gå på barselsorlov. Det viser 
en ny undersøgelse fra DM, som 1.773 højtuddannede 
mænd og kvinder har svaret på.

Her angiver 26 procent af de adspurgte kvinder, at 
barslen har været “overvejende negativ” for deres karrie-
re, mens yderligere fem procent siger, at barslen har væ-
ret “meget negativ” for karrieren.

Langt flere højtuddannede kvinder 
end mænd oplever, at det har negativ 
indflydelse på karrieren at gå på barsel, 
viser ny undersøgelse. 

H avde jeg ikke fået børn, havde jeg kunnet 
producere langt mere, og det er helt afgø-
rende for at gøre karriere i universitets-
verdenen. Så havde jeg haft mere tid til at 
arbejde for at skabe de nødvendige forud-
sætninger for måske at opnå en fastansæt-

telse. I den forstand udgjorde barslen for mig en forhin-
dring for den type af karriere”. 

Signe Nipper Nielsen er i dag ansat som specialkonsu-
lent på Professionshøjskolen Absalon og bor i Brønshøj 
med sin mand og deres to piger på seks og ti år, mens 
hendes mands 17-årige dreng fra et tidligere forhold bor 
hos dem hver anden uge. 

Da hun blev gravid og fødte sit første barn, var hun i 
fuld gang med at færdiggøre en ph.d. ved University of 
Cambridge i England. Hun fik samtidig et eksternt lek-
torat på Aarhus Universitet og senere en postdoc på Kø-
benhavns Universitet.

Men at få børn og forsøge at etablere sig på et usikkert 
arbejdsmarked som forsker var en ligning, der ikke gik 
op for hende.

“Når man forsøger at etablere sig som forsker, kræ-
ver det rigtig meget tid og arbejde, og der var jeg slet 
ikke mentalt hverken under eller efter mine barsler. Jeg 

BARSEL 
HÆMMEDE 
KARRIEREN

LIGESTILLING Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Foto: Marcus Trappaud Bjørn

“

Signe Nipper Nielsen oplevede, at barslen 
udgjorde en forhindring for at gøre karriere 
som forsker. I dag er hun fastansat special-
konsulent på en professionshøjskole, hvor 
hun oplever mere fleksibilitet.
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DM NETVÆRKET  
TILBAGE-EFTER-BARSEL
Et netværk, hvor man kan hente støtte og sparre med 
ligesindede om tilbagevenden til arbejdet efter barsel.

dm.dk/din-karriere/netvaerk/tilbage-efter-barsel

Blandt højtuddannede mænd, der har taget mere end 14 
dages barsel, oplever blot otte procent, at barselsorloven 
har haft en overvejende eller meget negativ effekt på karri-
eren. 

Omvendt angiver 75 procent af mændene, at orloven “in-
gen særlig indflydelse” har haft for dem.

Det er højt, at omkring hver tredje kvinde oplever, at 
barselsorloven hæmmer karrieren. Det mener Anette 
Borchorst, som er professor og ligestillingsforsker på Aal-
borg Universitet.

“Især fordi mange kvinder arbejder i det offentlige, hvor 
rettighederne til barsel med løn typisk er langt mere ud-
bredt og derfor også mere indbygget i arbejdspladsens 

planlægning og de enkelte ansattes karriereforløb”, siger 
Anette Borchorst

“Er der slingrende konjunkturer, sker det dog heller 
ikke sjældent, at ansatte på barsel fyres, selvom det ifølge 
loven ikke må ske”, siger ligestillingsforskeren.

Hun påpeger, at det helt afgørende for dette spørgsmål 
er, hvor man er ansat, og hvilke rettigheder man har til 
barselsorlov i sin overenskomst, hvis der overhovedet er 
en – om orloven fx sker med ret til løn eller ej.

Ligestillingsforskeren understreger, at en række over-
enskomster har givet bedre rettigheder til barsel med løn 
til fædre og mødre, hvilket har haft indflydelse på mæn-
denes stigende barselsandel.

Det gælder først industrioverenskomsten og senere en 
del andre overenskomster. AC-overenskomsterne har des-
uden haft barselsrettigheder til mænd i en del år, og på det 
område er en række overenskomster fulgt efter. Det har 
også udvidet barselsrettighederne i den private sektor.

“Men en meget stor del af barselsorloven ligger stadig-
væk i det offentlige, og med et kønsopdelt arbejdsmarked 
har det kæmpe betydning for fordelingen af barselsorlo-
ven mellem mor og far”, siger Anette Borchorst.

Oplevelsen af barsel er meget afhængig af arbejdspladsen
I dag er Signe Nipper Nielsen modsat dengang fastansat. 
Hun har en forstående chef og en fleksibel, familievenlig 
arbejdsplads, hvor man kan gå tidligt hjem og arbejde om 
aftenen, hvis der er brug for det. 

“Der er en forventning om, at man 
får et års barsel, og så kan man 

bare hengive sig fuldt ud til 
arbejdet igen bagefter. Sådan 

fungerer det bare ikke”.
Signe Nipper Nielsen, specialkonsulent

LIGESTILLING
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Barsel
skader kvinden

Vil I gerne blive bedre til at tale om (og lære af) fejl på jeres 
arbejdsplads?

Eller har I brug for at finde grænsen mellem god og 
krænkende værkstedshumor? 

Så brug vores nye dialogkort, til at sætte en samtale i gang, 
om de ting der kan være svært at tale om i det daglige,

Vi har udviklet spillet sammen med forsker Mille Mortensen.  
Spillet kan bl.a. hjælpe jer til at:

•  tale om, hvornår I oplever psykologisk sikkerhed i jeres 
arbejdsfællesskaber — og hvordan i øger den.

•  udvikle en fælles indsigt i, hvad der kan være vanskeligt  
sætte ord på — og hvordan det kan udfordre jeres trivsel.  

Styrk arbejdsmiljøet:

Bryd tabuerne  
i jeres arbejdsfællesskab

Du kan deltage  
på arrangementet

Slip for chikanen — sådan  
kommer I fra tavshed til tale

28. maj kl. 9-12

Arrangementet er for AMR,  
arbejdsmiljøprofessionelle 

TR, leder og HR 

dm.dk/chikane

DM_Annonce_Magisterbladet_1-2_side_Bryd-Tabu.indd   1 28/04/2021   14.01

“Det kræver ikke 50 timers arbejde om ugen, som da jeg 
var forsker. Jeg havde nok ikke haft den samme oplevelse 
af, at barslen havde en udtalt negativ effekt på min karrie-
re, hvis jeg dengang havde haft min nuværende stilling”, si-
ger hun.

For hende handler ligestilling imidlertid om meget mere 
end fordelingen af barsel i hjemmet. Hun oplevede ikke, at der 
efter hendes barsler var en arbejdsplads, der løftede hende op, 
og som var parat til at indsluse hende igen og understøtte hen-
des ambitioner om en karriere dér.

“Det er en problematik, der også diskuteres i forsknings-
verdenen, da mange kvinder falder fra som forskere, jo læn-
gere op ad karrierestigen de bevæger sig. I den verden bur-
de der være plads til, at man kan være sammen med sine 
børn og få støtte til at komme tilbage, men det er der ikke. 
Man bliver lynhurtigt hægtet af, når man ikke i tilstrækkelig 
grad får dyrket sit netværk, skrevet ansøgninger, publiceret 
og deltaget i konferencer”, siger Signe Nipper Nielsen. 

Systemet er stadig for fokuseret på moren
I dag er der ifølge Signe Nipper Nielsen stadig alt for meget 
fokus på, at barslen er morens domæne.

“Hele stilladset omkring forældreskab fra fødselsforbere-
delse og sundhedsplejerskebesøg til babymagasiner er hen-

vendt til mødre. Derfor bliver det også meget nemt morens 
ansvar at sørge for børnene, også når de bliver ældre”, si-
ger hun.

Samtidig understreger hun, at de lange barsler og an-
svaret for den primære omsorgsopgave er et privilegium, 
hun også har nydt. 

Signe Nipper Nielsen understreger, at hun ikke føler sig 
som et offer. Hendes valg om at tage langt det meste af bar-
slen har derimod betydet, at hun selv er med til at repro-
ducere forestillingen om, hvad der er det rigtige for kvin-
der at gøre. 

Hun mener, at øremærket barsel til fædre kan være et af 
flere effektive midler til at afhjælpe nogle af de problemer, 
der også tegner sig i undersøgelsen.

“Jeg ville ønske, at barslen var længere end et år. Så kun-
ne jeg have gået hjemme de første 10-12 måneder, og så hav-
de vi tid efterfølgende til min mands forældreorlov. Jeg ved, 
det er dyrt, men jeg tror, det ville være godt for familierne 
og børnene og dermed også for samfundet”, siger hun. 

“Jeg er bestemt ikke typen, der vil gå hjemme hele tiden. 
Men jeg havde ikke været klar til at gå på arbejde og være 
væk fra mine børn i lang tid allerede efter fx seks måneder. 
Det var for tidligt. Sådan tror jeg, at mange har det”. ■

LIGESTILLING
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En del søger job og får det, selv 
om de er tydeligt gravide, fortæller 
karriererådgiver i DM Cecilie Burkal 
Cohrt. Så lad være med at sætte 
karrieren på pause, fordi du venter barn.

H vornår er det rigtige tidspunkt 
i karrieren for m/k at gå på 
barsel – kan man sige noget ge-
nerelt om det?
“Helt generelt kan man sige, 
at det dér perfekte tidspunkt 

nok aldrig dukker op. De fleste af os er 
vant til at kunne planlægge os til en opti-
mal løsning, men familieplanlægning er 
en tricky sag med mange usikkerheder. Så 
det handler mere om at kaste sig ud i pro-
jektet og lade være med at sætte arbejdsli-
vet på hold. Ellers bliver man nemt fanget i 
en lang venteposition, hvor man handlings-
lammer sig selv, fordi det hele handler om, 
hvorvidt man skal på barsel lige om lidt el-
ler ej. Så hvis du vil skifte job, så søg de job, 
du gerne vil have. Hvis du vil have en fed 
arbejdsopgave, så gå efter den. Uanset at 
du samtidig arbejder på en familieforøgelse 
derhjemme”. 

Hvordan håndterer man bedst jobsøgning 
og karriere, når man samtidig ønsker at få 
barn? 
“Mange, som prøver at blive eller er gravi-
de, har også et ønske om at skifte job, men 
er i tvivl om, hvorvidt de kan det. Og hvor-
når skal man fortælle sin (kommende) ar-
bejdsplads om en graviditet? Så lad os lige 
slå fast: Selvfølgelig kan man altid tillade 
sig at blive gravid. Og hvis man er i tvivl, så 
se på lovgivningen, der jo er der for netop 
at gøre det muligt at skifte job som gravid. 

En del søger i øvrigt job, selv om de er ty-
deligt gravide, og får jobbet”.

Hvilke karriereovervejelser skal man gøre sig 
i forhold til at gå på barsel?
“Mange oplever, at de, fra det øjeblik de for-
tæller, at de er gravide, til et år efter at de 
er kommet tilbage efter barslen, er sat ud 
af loopet. Selvom det jo ikke burde være så-
dan, så får man typisk mere ud af en lønfor-
handling, hvis man ikke er på vej på barsel. 
Det kan være hårdt at blive sat til småopga-
ver og se kalenderen blive tyndere og tyn-
dere, mens kollegerne trækker fra på kar-
riere, lederstillinger og løn. Selvom der er 
virkelig mange, der arbejder for at skabe 
mere ligestilling, så løser det jo ikke proble-
met for dem, der sidder med det lige nu. Så 
tænk på, at du skal arbejde i over 30 år, når 
du er tilbage fra barsel igen, så bliver det 
måske lidt mindre afgørende, hvad der sker 
det næste års tid. Gør dit bedste, byd ind på 
opgaver, og gå efter det, du gerne vil, både 
før og efter barsel. Hvis arbejdspladsen har 
glemt, hvor dygtig en medarbejder du er, så 
må du jo minde den om det, når du er tilba-
ge. Og nyd så din barsel, når du er på den”.

Hvordan kommer man tilbage på karriere-
sporet efter barslen?
“At komme godt tilbage fra barsel handler 
ofte om, at man i den sidste del af barslen 
har en dialog med sin leder om, hvilke op-
gaver man skal tage sig af. Her hjælper det, 

hvis man har fulgt lidt med og haft lidt kon-
takt med arbejdspladsen undervejs. Vær 
nysgerrig på, hvad der er sket, mens du har 
været væk, og kom gerne selv med konkre-
te bud på, hvad du gerne vil. Hvis det er 
vigtigt for dig med fx kompetenceudvikling 
og løn, så meld ud. Mind dig selv om, at du 
er en dygtig, professionel medarbejder, og 
tænk på, hvornår du har følt dig flyvende 
i jobbet. Det er den kappe og det mindset, 
du tager på dig, når du skal tilbage”.

Hvordan kan man bedst muligt komme tilba-
ge fra barsel under corona, hvor mange kolle-
ger formentlig arbejder hjemme, og kommu-
nikationen og arbejdsgange er anderledes?
“Vi oplever, at det er sværere at komme til-
bage fra barsel under corona end ellers. Ar-
bejdsgangene har ændret sig, kollegerne er på 
distancen, og opgaverne er måske blevet nog-
le andre. Spørg, om du evt. kan få en “bud-
dy” blandt kollegerne, som du kan bruge som 
sparringspartner, og som kan hjælpe dig. 1 til 
1-møder med din leder den første tid er også 
en god idé. Vær nysgerrig og opsøgende i for-
hold til kollegerne, og få deres historier om, 
hvad der er sket det seneste års tid”.

DET PERFEKTE 
TIDSPUNKT FOR 
BARSEL DUKKER 
ALDRIG OP

Hvornår er det bedst at gå 
på barsel? Det spørgsmål 
får karriererådgiver i DM 
Cecilie Burkal Cohrt ofte. 
Der findes ikke et rigtigt 
svar, forklarer hun.

DM TILBYDER
… individuel og professionel spar-
ring på karriere, arbejdsliv og kom-
petenceudvikling. Også når det fx 
gælder barselsforhold.

Se mere på dm.dk/din-karriere

BARSELSORLOV Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Foto: Cécile Smetana Baudier
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“Han sagde, at han  
havde et jagtgevær,  
og at han ikke ville  
tøve med at bruge  

det mod mig”.
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D et er alt andet end let for Jacob Buch-An-
dersen at skulle genbesøge alle detaljerne 
i den arbejdsskadesag, der har kostet ham 
dyrt – både hvad angår helbred, familieliv 
og chancen for at leve en helt normal tilvæ-
relse igen.

Når han gør det, er det, fordi han håber, at hans hi-
storie kan være med til at sætte fokus på, hvor absurd 
og urimeligt mødet med systemet opleves, når man på-
drager sig en psykisk arbejdsskade.

“I syv år har jeg kæmpet på flere fronter. Samtidig 
med at min PTSD sendte mig ned i det sorteste hul, har 
jeg kørt sager med myndighederne, både om anerken-
delse af min arbejdsskade, om min tabte erhvervsevne, 
om min arbejdsgivers erstatningsansvar og, med min 
egen hjemkommune, om min sygemelding, efter at jeg 
blev fyret”, forklarer Jacob Buch-Andersen.

Brækker du din ryg på en byggeplads, er reglerne 
klare, påpeger han. 

“Hvis din psykiske arbejdsskade derimod ikke optræ-
der med helt præcise symptomer på myndighedernes 
erhvervssygdomsliste, så er du rimeligt fucked. Fysiske 
og mentale arbejdsskader er ikke ligestillede. I mit til-
fælde har resultatet været, at jeg har hængt fast i syste-
met i årevis”.

Olien fossede ud
I dag er yoga, mindfulness og et stille liv alene på landet 
med høns og en kælen kat med til at holde den nu 48-åri-
ge biologs PTSD i skak. 

I 2014 var han familiefar og på sjette år ansat som 
miljømedarbejder i Ringsted Kommune, da hans afde-
ling modtog en anmeldelse om olieudslip i Ringsted Å.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ 
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Biolog fik PTSD på jobbet:

Syv år senere  
er sagen stadig 
uafklaret
Jacob Buch-Andersen fik i 2014 
posttraumatisk stress efter grove trusler 
og lang tids chikane fra en borger med en 
miljøsag. Arbejdspladsens ansvar for hans 
skader er stadig ikke afgjort.

For seks år siden var Jacob 
Buch Andersen familie-
far med fast arbejde. I dag 
er yoga, mindfulness og et 
stille liv alene på landet med 
til at holde den nu 48-årige 
biologs PTSD i skak.



Sammen med en kollega tog Jacob Buch-Ander-
sen ud for at finde årsagen til problemet, og det 
stod hurtigt klart, at udslippet kom fra en ved før-
ste blik pæn og ryddelig gård.

“Ejeren kunne vi ikke blive klog på, men i en 
akut forureningssag har kommunens ansatte lov 
til at gå ind på folks private ejendomme. På man-
dens gård stødte vi på forhold, der var ret choke-
rende”, fortæller han.

I tilbygninger fandt de halvtomme olietønder, 
væskebeholdere uden navn, kemikalieaffald og pe-
sticider. På værkstedet var smøregraven fuld af 
olieholdigt vand.

“I en nybygget lade fandt vi en ulovlig olietank, 
hvor pistolens lukkemekanisme var i uorden. Den 
var faldet ned fra en hjemmegjort ophængning, og 
olien var fosset ud. Der var ingen sikkerhedsforan-
staltninger, så det flød direkte ud i åen”, forklarer 
Jacob Buch-Andersen.

Omfanget af forureningen betød, at kommu-
nens miljømedarbejdere efter det første besøg 
måtte ud på ejendommen ad flere omgange for at 
rydde op: 

“Vi vidste aldrig, hvad vi mødte. Ejeren virke-
de som en, der helt havde givet op, og hans humør 
var uberegneligt. Derfor tog jeg aldrig af sted ale-
ne. Under et af besøgene fortalte han min kollega, 
at han havde et jagtgevær, og at han ikke ville tøve 
med at bruge det mod mig”.

Evindelige angreb, uanmeldte besøg
Politiet fandt efterfølgende flere ladte geværer og 
en pistol. Gårdejeren blev sigtet for ulovlig våben-
besiddelse, men ikke for trusler, da de kun var 
fremsat indirekte.

Og i tiden efter mødte han jævnligt op på kom-
munen.

“Hver gang vi sendte et brev til ham, stod han i 
Teknik- og Miljøcentret kort efter og ville tale med 
mig. Otte ud af 10 opringninger kom fra ham. Nog-
le gange var han fuld, nogle gange handlede hans 
henvendelser om noget andet end forureningssa-
gen. Hvis han skulle betale skat tilbage, var det 
også mig, der fik et møgfald. Jeg kunne aldrig vide, 
hvornår han kom på uanmeldt besøg”.

Hverken Jacob Buch-Andersen selv eller den 
nærmeste chef overvejede, om han skulle skær-
mes af mod de evindelige angreb, eller han helt 
skulle pilles af sagen.

“Det hører med til historien, at min forvaltning i 
forvejen var plaget af et rigtig dårligt arbejdsmiljø, 
fløjkrige om budgetter på ledelsesniveau og stor ud-
skiftning. Min nærmeste chef var en tidligere kolle-
ga, og selv om den gode vilje måske nok var til ste-
de, var hun både uerfaren og sovset ind i andre 
konflikter. Derfor greb min arbejdsgiver aldrig ind”.

I konstant alarmberedskab
Selv mærkede han heller ikke i lang tid, hvor vold-
somt truslerne og den grove chikane påvirkede 
ham. I stedet satte Jacob Buch-Andersen sig ind bag 

en lukket dør på sit kontor og knoklede på med ef-
terbehandlingen af den store forureningssag.

“Arbejdet tog mange måneder, og i al den tid 
blev jeg jævnligt opsøgt. Min tilgang var at slå til-
bage – han skulle ikke få mig ned! Men samtidig 
krøb afmagten ind ad alle sprækkerne. Jeg kun-
ne jo ikke forsvare mig mod ham. Jeg skulle være 
professionel. I dag kan jeg se, at jeg var i konstant 
alarmberedskab”.

Da han gik på sommerferie, kunne han godt 
mærke, at den var gal.

“Jeg tog med familien til Rømø, men kunne ikke 
finde ud af at være sammen med dem. Jeg blev vir-
kelighedsfjern og ville helst bare ligge i sengen og 
stirre op i loftet. Familien kunne ikke forstå, hvad 
der var galt. Og selv da relaterede jeg på intet tids-
punkt min tilstand til hændelserne på jobbet”.

En måned senere ramlede det.
“Sidste gang borgeren mødte op i kommunen, 

havde han et par mænd med. Da vi mødtes i foyer-
en, sagde han: “Jeg har glemt noget i bilen”. Og da 
han gik ud mod parkeringspladsen, var jeg ikke i 
tvivl om, at han var på vej efter jagtgeværet”, for-
tæller Jacob Buch-Andersen.

Da kommunens miljømedarbejder kørte hjem 
mod Stevns den dag, vidste han godt, at han ikke 
var i stand til at gå på arbejde den næste.

“Jeg tænkte, at jeg lige skulle have en uge til at 
sunde mig i. Det er nu syv år siden”, konstaterer 
han.

Spidsrod mellem eksperter
PTSD’en kan bringe ham i affekt, fx hvis der er støj 
eller mange mennesker. Han tøjler symptomerne 
med en disciplin, der fx kræver, at interviewet bli-
ver sat på pause hver halve time. Gennem ånde-
drætsøvelser genfinder Jacob Buch-Andersen roen, 
før vi fortsætter. 

Ud over et bord, en stol og en slagbænk står 
der i et solrigt hjørne af stuen kun tre opsprætte-
de sække med tomatstiklinger, der gør sig klar til 
drivhuset. 

På bordet ligger advokatens gennemgang af sagen.
Den lange række af nedslagspunkter i det efter-

hånden syv år lange sagsforløb bekræfter, at svar-
tider på op til halvandet år fra myndighederne har 
trukket afgørelser i langdrag. Og at Jacob Buch-An-
dersen har løbet spidsrod mellem lægefaglige og 
psykiatriske eksperter, som ikke kunne blive enige 
om, hvorvidt han havde PTSD eller kun en “uspeci-
ficeret belastningsreaktion på grænsen til at opfyl-
de kriterierne for PTSD”. Den definition har fx væ-
ret helt afgørende for, om han kunne få erstatning.

“Du kan kun stå sådan et sagsforløb igennem, 
hvis du har nogen til at kæmpe for dig. Dér har 
jeg været heldig”, forklarer Jacob Buch-Andersen, 
med henvisning til at DM fører hans sag.

Hvis ikke PTSD – hvad så?
Han har haft selvmordstanker og lidt af søvnløs-
hed, angstanfald og en dyb depression.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ 
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Biolog fik PTSD på jobbet:

Syv år senere  
er sagen stadig 
uafklaret
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“I en periode var jeg i daglig kontakt med psykia-
trisk skadestue, og jeg gik til samtaler med en psyko-
log. Det meste af tiden lå jeg fuldkommen handlings-
lammet hen. Hvis du havde kendt mig tidligere, ville 
du vide, at det langtfra er et reaktionsmønster, der er 
typisk for mig”, forklarer han.

Arbejdsskadeanmeldelsen af arbejdsgiver blev 
sendt af sted i december 2014. Samtidig kom Jacob 
Buch-Andersen med i et særligt forløb for PTSD-ramte 
hos Næstved Psykiatriske Klinik.

“Flere af hinanden uafhængige speciallæger, som 
undersøger mig, bekræfter, at mine symptomer svarer 
til den posttraumatiske stress, man især kender fra 
tidligere soldater”, siger han. 

Men Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidl. Ar-
bejdsskadestyrelsen, redaktionen) vil ikke anerkende 
hans psykiske arbejdsskade som PTSD.

“Som min advokat siger: Hvis ikke Jacob har PTSD, 
hvad fejler han så? Det er det spørgsmål, der kører 
rundt og rundt i systemet i et uendeligt juridisk tov-
trækkeri. Første halvleg ender ikke førend den 14. maj 
2019, hvor arbejdsskaden endeligt anerkendes, og jeg 
bliver tilkendt godtgørelse for varigt mén. Den 9. sep-
tember 2019 bliver jeg tilkendt erstatning for 65 pro-
cents tab af erhvervsevne”.

Syg måde at være i verden på
Jacob Buch-Andersen vendte kortvarigt tilbage til job-
bet som miljømedarbejder på deltid efter sin første 
sygemelding. Men efter knap et år blev han fyret på 
grund af for højt sygefravær. 

Sagen om arbejdsgivers ansvar er tabt i både byret 
og landsret. Nu ansøger advokaten om at få spørgsmå-
let for Højesteret. Erstatningskravet lyder på tre millio-
ner kroner. 

“Mit liv tikker videre på 7. år med den her sag hæn-
gende over hovedet, og det er belastende at have en 
meningsfuld dialog med et system, der er så rigidt”, si-
ger Jacob Buch-Andersen.

Siden 2015 har han, ud over at gå i behandling, 
både taget en diplomuddannelse i ledelse og en ud-
dannelse i mindfulness fra Aarhus Universitet. Det bli-
ver forhåbentlig afsæt for et nyt arbejdsliv.

“Min biologfaglighed blev taget fra mig. Det har 
reddet mig, at jeg trods min sygdom har kunnet kla-
re at uddanne mig i en helt ny retning”, vurderer Jacob 
Buch-Andersen.

Han kan akkurat leve af det månedlige beløb, han 
blev tilkendt i revalidering for tab af erhvervsevne. 
Også hans invalidepension fra pensionsselskabet har 
hjulpet ham igennem. 

“Men jeg har stadig et mellemværende med Ring-
sted Kommune. Og det er ikke kun økonomisk. At for-
bruge og smide medarbejdere væk på den måde, som 
kommunen gjorde med mig, det er en syg måde at 
være i verden på. Det vil jeg gerne være med til at æn-
dre på, både igennem at stå frem og i mit nye arbejds-
liv”, siger Jacob Buch-Andersen. ■    

SAGEN KORT:
April 2014: Jacob Buch-Andersen (herefter JBA) bliver udsat 
for trusler første gang under besøg hos en gårdejer i Ringsted 
Kommune.

April-september 2014: JBA oplever gentagne chikanerier fra 
borgeren, blandt andet ved fremmøde i kommunen. 

22. september 2014: JBA sygemeldes.

September-oktober 2014: JBA er i kontakt med læge 
og psykiatrisk skadestue med symptomer på stærk 
overbelastning.

December 2014: Arbejdsgiver underskriver anmeldelse om 
en arbejdsskade. JBA starter i et pakkeforløb for PTSD-ramte.

Marts 2015: I Arbejdstilsynets afgørelse hedder det, at 
Ringsted Kommune ikke i tilstrækkelig grad har forebygget ri-
sikoen for, at medarbejderne i Miljøcentret kan blive udsat 
for vold, trusler og grænseoverskridende adfærd, og at det 
kan øge medarbejdernes risiko for at udvikle sygdomme som 
angst, depression og PTSD.

Juni 2015: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES (tidl. 
Arbejdsskadestyrelsen), meddeler, at sagen skal behandles 
som er erhvervssygdom.

September 2015: JBA bliver opsagt på grund af langvarigt 
sygefravær.

Oktober 2015: I speciallægeerklæring til AES skønner psykia-
ter, at der er en klar sammenhæng mellem JBA’s symptomer og 
den arbejdsrelaterede belastning, han har været udsat for.

Juli 2016: I speciallægeerklæring til Stevns Kommunes 
Jobcenter skønner yderligere en psykiater, at JBA opfylder 
kriterierne for PTSD.

Januar 2017: AES afviser at anerkende den anmeldte ar-
bejdsskade som en erhvervssygdom.

Februar 2017: AES’ afgørelse bliver påklaget.

Februar 2017: AES medgiver, at sagen ikke har været fore-
lagt en lægefaglig konsulent, og genopretter sagen som en 
ulykkessag.

Juni 2017: Ankestyrelsen giver AES medhold i, at JBA’s ar-
bejdsskade ikke kan anerkendes som en erhvervssygdom.

Juli 2017: Ankestyrelsens afgørelse bliver påklaget.

November 2017: Ankestyrelsen giver AES medhold i, at hæn-
delsen den 9. april 2014 ikke kan betegnes som en ulykke, der 
har medført en personskade.

September 2018: I spørgsmålet om kommunens erstatnings-
ansvar skriver Retslægerådet, at JBA’s lidelse skal karakteri-
seres som en “uspecificeret belastningsreaktion på grænsen 
til at opfylde kriterierne for PTSD”.

Retslægerådet finder det desuden godtgjort, at “lidelsen over-
vejende er relateret til arbejdsmæssige belastninger”.

Oktober 2018: Efter anmodning fra JBA’s advokat genopta-
ger AES sagen.

November 2018: AES afviser for tredje gang, at den anmeldte 
erhvervssygdom er en arbejdsskade.

November 2018: Ny klage over afgørelsen fra JBA’s advokat.

Januar 2019: Ankestyrelsen afgør, at AES skal genbehandle 
spørgsmålet om, hvorvidt JBA’s sag kan betegnes som en sag 
om en erhvervssygdom, selv om JBA’s belastningsreaktion be-
tegnes som “uspecificeret”.

April 2019: Erhvervssygdomsudvalget indstiller til, at JBA får 
anerkendt sin lidelse som en erhvervssygdom.

Maj 2019: JBA får tilkendt en godtgørelse på 84.459 kroner 
for varigt mén.

September 2019: JBA får tilkendt en løbende månedlig  
erstatning på 22.300 kroner for tab af erhvervsevne fra  
30. september 2018 og frem.

April 2021: JBA afventer fortsat, om sagen om arbejdsgiver-
ansvar kan komme for Højesteret.
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ Af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk

Advokat:  
For få sager om 

psykiske arbejdsskader 
bliver anerkendt

Kravene for at få tilkendt erstatning for en psykisk arbejdsskade 
er alt for strenge, mener advokat Joachim Faber-Rod. Kun fem 

procent af sagerne blev anerkendt i 2019. 

M ennesker, der bliver ramt 
af fx stress, depression el-
ler angst på grund af for-
hold på jobbet, har for 
svært ved at få anerkendt 
deres sygdom som en ar-

bejdsskade.
Det mener advokat Joachim Faber-Rod fra 

firmaet Elmer Advokater, der er ekspert i per-
sonskadesager.  

“Problemet skyldes, at dokumentations-
kravene er næsten umulige at imødekomme, 
når det gælder årsagssammenhæng mellem 
arbejdsbelastninger og psykiske sygdomme”, 
forklarer Joachim Faber-Rod.

Den seneste opgørelse fra Arbejdsmarke-
dets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsska-
destyrelsen, red.) viser, at mens 22 procent 
af sagerne om fysiske skader blev anerkendt 
som erhvervssygdomme i 2019, gjaldt det 
kun for fem procent af de psykiske arbejds-
skader.

Vi ville aldrig acceptere et så lille nåleøje i 
sager om en ødelagt skulder eller fald fra en 
stige, mener Joachim Faber-Rod. 

“Den unuancerede arbejdsskadesikring 
betyder ekstremt lange sagsbehandlingstider 
og alt for få anerkendelser til mennesker, der 
åbenlyst er blevet syge efter fx grov mobning 
eller længerevarende chikane. Det er hverken 
retfærdigt eller klogt rent samfundsøkono-
misk”, siger Joachim Faber-Rod.

En omfattende proces
I dag optræder kun to lidelser på listen over an-
erkendte psykiske erhvervssygdomme: PTSD 
efter en traumatisk begivenhed og depres-

sion efter exceptionelle belastninger under 
krigsdeltagelse. 

At dokumentere, at andre psykiske er-
hvervsskader er erhvervsrelaterede, er en om-
fattende proces. Det bekræfter Jane Frølund 
Thomsen, der er ledende overlæge på Bispe-
bjerg Hospitals arbejds- og miljømedicinske 
klinik.

“Det kræver vidner, anmeldelse og doku-
mentation af forløbet fra arbejdspladsen samt 
erklæringer fra psykiatere og arbejdsmedici-
nere. Udfordringen er, at vi i mange af fortæl-
lingerne finder konkurrerende årsager til, at 
mennesker fx udvikler depression eller angst”, 
siger Jane Frølund Thomsen.

Sager om psykisk belastning vil eksplodere
Hvert år bliver godt 2.000 patienter med ar-
bejdsrelaterede skader henvist til Bispebjerg 

Hospitals arbejds- og miljømedicinske afde-
ling. Godt 400 af sagerne handler om psy-
kisk sygdom. Det er en fordobling på 10 år. 

Det vil kræve to ting, hvis man skal over-
veje at lempe på kravene for anerkendelse, 
vurderer Jane Frølund Thomsen.

“Dels kan vi flytte på grænserne, i takt med 
at vi får mere lægefaglig og videnskabelig evi-
dens for, hvornår en psykisk påvirkning i ar-
bejdslivet medfører psykisk sygdom. Dels er 
det vigtigt at sikre en kultur, hvor man ude 
på arbejdspladserne sørger for at registrere 
tilfælde af fx vold, trusler og chikane”, for-
klarer hun.

Samtidig er det det politiske system, der 
må forholde sig til det øgede antal anerkendte 
sager, som kan opstå, hvis og når der forelig-
ger en bedre videnskabelig dokumentation, 
fastslår Jane Frølund Thomsen. ■

“Den unuancerede 
arbejdsskadesikring 

betyder ekstremt lange 
sagsbehandlingstider og 
alt for få anerkendelser 

til mennesker, der 
åbenlyst er blevet syge 
efter fx grov mobning 
eller længerevarende 

chikane”.
Joachim Faber-Rod, advokat

FAKTA
Omtrent fem procent af de psykiske er-
hvervsskader, der ikke står på erhvervssyg-
domslisten, bliver anerkendt af Erhvervssyg-
domsudvalget, der vurderer alle anmeldte ar-
bejdsskader. Det viser årsopgørelser fra Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring.

 2017 2018 2019

Anmeldelser 4.199 3.871 4.535
Anerkendte 278 353 268
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H vis flere seniorer skal have lyst til at blive 
på arbejdsmarkedet, efter at de er fyldt 65 
år og kan modtage folkepension, skal der 
være et godt arbejdsmiljø på de danske ar-
bejdspladser. Der skal være ro til fordybel-
se, klap på skulderen og gode muligheder 

for at udvikle sig. 
Det viser nye forskningsresultater fra Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
Resultaterne glæder Anne-Marie Borritz, der er kom-

munikationskonsulent og fælles-TR for op mod 400 AC-
medarbejdere i ATP. Hun mener nemlig, at arbejdsmar-
kedet ofte glemmer seniorerne og tager deres evner og 
indsats for givet.   

“Som senior bliver man let overset. Vi skal gerne 
have en fælles forståelse af, at der er brug for seniorer 
på arbejdsmarkedet, og at de fortsat kan skabe værdi på 
arbejdspladsen”, siger Anne-Marie Borritz, der selv er 
61 år. 

Hun håber, at de nye forskningsresultater vil få fle-
re arbejdsgivere til at se fordelene i at fastholde ældre 
medarbejdere og tale med dem om, hvad der skal til, for 
at de vil blive i jobbet. Der er kort sagt brug for dialog, 
fleksibilitet og anerkendelse, mener Anne-Marie Borritz.  

“De fleste af os akademikere har en kerneydelse, som 
vi brænder for. Hvis vi skal fortsætte med at brænde, så 
skal de rette vinde blæse. Det kan ske gennem en mere sy-
stematisk indsats for, hvordan seniorer fastholdes. For ud 
over dybe faglige kompetencer kan seniorer bidrage med 
erfaring, overblik og historik”, siger Anne-Marie Borritz. 

Hvad trækker? 
Det er før blevet undersøgt, hvad der får seniorer til at 
forlade arbejdsmarkedet, men ikke hvad der får dem 
til at blive. De nye resultater fra NFA belyser derfor et 
aspekt af arbejdsmarkedet, som vi endnu ikke ved meget 
om, fortæller professor Lars L. Andersen, der har stået i 
spidsen for studiet. 

Sådan holder man på seniorer:

  Feedback 
og udvikling

Ny forskning viser, at tid til opgaverne, påskønnelse og udvikling spiller en vigtig 
rolle i at fastholde seniorer over 65 år på arbejdsmarkedet.

SENKARRIERE Af Benedicte Borelli · beb@dm.dk · Foto: Sara Galbiati
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“Man har altid sagt, at når folk træffer valg, så hand-
ler det meget om penge, men undersøgelsen her viser, 
at der er mange flere strenge at spille på. Det kan godt 
betale sig at investere i et godt arbejdsmiljø, hvis man 
vil have folk til at træffe valget om at blive, selvom de 
kan få deres folkepension”, siger Lars L. Andersen. 

Han og en gruppe kolleger har spurgt cirka 3.000 
lønmodtagere i alderen 55-59 år i Danmark om deres ar-
bejdsmiljø. Derefter har de fulgt dem, indtil de fyldte 
66 år, via det såkaldte AMRun-register, der er et register 
over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen viste, at der særligt var tre psykoso-
ciale faktorer, som fik seniorerne til at vælge arbejdet 
frem for pensionisttilværelsen. Lars L. Andersen kalder 
dem “betingelser”, “ydre motivation” og “indre motiva-
tion”. 

Betingelser: Der skal være tid nok til at kunne udfø-
re sit arbejde godt, og man skal være velinformeret, så 
man har mulighed for at gøre sit arbejde godt. 

Ydre motivation: Det kan fremme tiden, man bliver 
på arbejdsmarkedet, hvis ens arbejdsindsats bliver på-
skønnet og anerkendt. Forskerne fandt, at anerkendelse 
fra ledelsen betød meget, i deres undersøgelse.  

Indre motivation: Det betyder noget, at man har mu-
lighed for at lære nyt gennem sit 
arbejde og kan udvikle sig per-
sonligt. Også at man har indfly-
delse på arbejdet, så man føler, 
at det er noget, man kan kontrol-
lere selv.  

Dyrebar arbejdskraft
Formand i DM Camilla Gregersen 
mener, at der med undersøgel-
sen nu endelig er blevet sat en tyk 
streg under vigtigheden af et godt 

psykosocialt arbejdsmiljø.
“Når du investerer i det gode psykosociale arbejds-

miljø, så får du en win-win-situation. Du får bedre triv-
sel, og arbejdsgiverne kan fastholde den store viden hos 
medarbejderne. Derfor skal vi arbejde videre med at un-
derstøtte det gode psykosociale arbejdsmiljø”. 

Hun understreger, at vigtigheden af et godt psykoso-
cialt arbejdsmiljø selvfølgelig gælder for alle medarbej-
dere – fra de helt nyuddannede til seniorerne. Hun op-
lever dog, at man mest i skåltaler taler om det grå guld, 
men at samfundet ikke altid i praksis værdsætter senio-
rerne og deres erfaring. 

“Seniorer er en solid arbejdskraft. Derfor skal vi un-
derstøtte, at de har lyst til at blive, og det vil de gerne, 
hvis arbejdsmiljøet er godt. Det handler bl.a. om at in-
vestere i sine medarbejdere gennem hele deres arbejds-
liv”, siger Camilla Gregersen og fortsætter:

“Det der med at sige: “Du er 60 år, så du skal ikke 
have kompetenceudvikling”, det er noget pjat. Alle skal 
opleve at føle sig værdsat, og jeg synes ikke, at man mi-
ster værdi, fordi man bliver ældre. Jeg vil gerne bry-
de med tanken om, at seniorer er lidt tunge. Det er en 
sindssygt stabil og dygtig arbejdsgruppe, som vi skal in-
vestere i, og derfor har jeg arbejdet for i statens kompe-
tencefond, at der bliver afsat midler til seniorgruppen”.

En årlig seniorsamtale
Anne-Marie Borritz’ arbejdsplads har en fornuftig senior-
ordning med seniorfridage og mulighed for deltid. Men 
det er ikke nok, hvis man vil holde på medarbejderne op 
til og efter pensionsalderen, mener hun. 

“Vi ser ind i et samfund, hvor folk lever og er raske 
længere, og pensionsalderen stiger. Det nytter ikke no-
get, at man får presset folk ud af arbejdsmarkedet, fordi 
man ikke ved eller forstår, hvad der skal til, for at de bli-
ver”, siger Anne-Marie Borritz. 

Som forskningsresultaterne viser, mener hun også, at 
det psykosociale arbejdsmiljø er afgørende.   

“Det handler om kulturen på arbejdspladsen og at in-
volvere den pågældende medarbejder. Det er vigtigt at 
få talt om kompetencer, helbred, udvikling/afvikling mv. 
De fleste har en årlig medarbejdersamtale, men efter en 
vis alder kan en fast seniorsamtale være en af vejene til 
fælles forståelse. Her kunne man ud fra standardspørgs-
mål få afklaret, hvad den enkelte medarbejder brænder 
for og kan bidrage med. Til gavn for den enkelte, for ar-
bejdspladsen og for samfundsøkonomien”. ■ 

Som fælles-TR for op mod 400 AC-medarbejdere i ATP oplever Anne-Marie 
Borritz, at ældre medarbejdere ofte bliver glemt på arbejdsmarkedet. Hun 
kæmper for en bedre dialog og anerkendelse af seniorers evner. 

“Jeg synes ikke, at man 
mister værdi, fordi man 

bliver ældre”. 
Camilla Gregersen, formand for DM

SENKARRIERE Af Benedicte Borelli · beb@dm.dk · Foto: Sara Galbiati
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SLIP BERØRINGS ANGSTEN,  
OG TAL OM ALDER 
Mange ledere kan blive bedre til at tale med seniorer om alder, 
senkarriere og fleksibilitet. Det giver bedre trivsel. Her er fem gode 
råd til at få de ældre til at blive. 

“Der er brug for 
mig, og så er det 
svært at gå på 
pension”, siger 
Søren Brink, som 
er e-learningspe-
cialist i RegionH 
E-læring.

H alvdelen af medarbejderne i en survey, som 
pensionsselskabet PFA har gennemført i 
april 2020, mener, at det er relevant at ud-
arbejde en plan for overgangen til pensi-
on mindst 10 år inden pensioneringen. Men 
færre end hver 10. medarbejder i alderen 

50-59 udarbejder en plan.
“Vi oplever en berøringsangst for at tale om alder. Vo-

res kunder har givet udtryk for, at de har behov for red-
skaber til at tale om alder og senkarriere, så derfor har vi 
udarbejdet to guider til chefer og medarbejdere”, fortæl-
ler Jesper Brask Fischer, programchef i pensionsselska-
bet PFA. 

Aske Juul Lassen, som er etnolog med speciale i pen-
sions- og aldringsstudier ved Saxo-Instituttet på Køben-
havns Universitet, mener, at berøringsangsten stammer 
fra dengang, vi levede i produktionssamfundet med fy-
sisk hårdt arbejde, og hvor aldring var lig med svækkelse. 

“Det er blevet til fordomme om seniorer, som ikke har 
hold i den nuværende virkelighed. Seniorer har ikke flere 
sygedage, er ikke mindre omstillingsparate og ikke min-
dre effektive. De klarer sig mindst lige så godt som an-
dre”, siger han

Pension er blevet en proces
Aske Juul Lassen mener, at arbejdslivet har ændret sig 
markant de sidste 20-30 år, og at rammen for, at vi over-
hovedet taler om, at seniorer skal blive længere på ar-
bejdsmarkedet, er den stigende forventede levealder. 

“Men det skyldes også, at vores livsforløb ændrer sig, 
så mange af os stadig har mange ressourcer, når vi ram-
mer folkepensionsalderen”, siger Aske Juul Lassen, som 
er leder af forskningsprojektet “Seniorpraksis”, der un-
dersøger seniormedarbejderes trivsel og arbejdsliv i pro-
duktions- og finansbranchen.

“Vores måder at blive pensioneret på ændrer sig, så 
man i dag ikke længere kan tale om pension som et tids-
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punkt, men snarere som en proces. Og hvordan den pro-
ces bliver, afhænger blandt andet af, hvordan seniorerne 
bliver mødt på deres arbejdsplads”, siger han. 

En god leder tager snakken om alder seriøst 
På nogle punkter mener Aske Juul Lassen, at man kan 
tale om aldersdiskrimination og sammenligne den med 
kønsdiskrimination og racediskrimination. Forstået på 
den måde, at man ikke bare kan ignorere alder. 

“Vi kan ikke lade være med at tale om raceforskelle og 
kønsforskelle, for der er nogle strukturelle ting, som har 
en betydning. Og vi kan heller ikke bare ignorere alder”, 
siger Aske Juul Lassen. 

“Derfor er det vigtigt, at man formår at tale om det på 
en god måde. Vi kan se på mange studier, at det, som får 
folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, er et godt 
helbred, og at de trives på arbejdspladsen og har mulig-
hed for at få indflydelse på arbejdsvilkårene i senkarrie-
ren”, siger han. 

“Men på nogle arbejdspladser taler man kun om alder 
på fødselsdage, hvor lederen måske spørger den 62-årige 
fødselar: “Nåh, hvornår har du så tænkt dig at gå på pen-
sion?” Det er rigtig akavet”, siger Aske Juul Lassen. 

Han mener, at en god leder er åben over for at tale om, 
hvad alder betyder, og har øje for, at seniorer kan have 

brug for andre vilkår.
“Det betyder ikke nødvendigvis, 

at man går ned i tid, men at mulig-
heden er der. Så lederen skal være 
både inkluderende og åben over for, 
hvor man er i livet”, siger Aske Juul 
Lassen. 

I konsulentvirksomheden Ram-
bøll, som kun ansætter højtuddan-
nede, inviterer lederen til dialog om 
ønsker til senkarrieren, når man fyl-
der 62.

“Man kan fx vælge at gå ned i tid 
eller vælge at få ændringer i sin stil-
ling. Mange af vores seniorer er med 

deres store erfaring blevet chefkonsulenter, og når livet 
går ind i en ny fase, kan de få nye behov”, siger HR-direk-
tør Lena Kjær. 

“Hos os er det en mulighed for alle seniorer at skrue 
op og ned og være fleksible. Vi indgår også nogle gange ti-
melønskontrakter, hvor man som senior kan arbejde med 
det timetal, der passer en selv og projekterne, i stedet for 
at være fastansat. Det kan være et godt skridt inden pen-
sionering”, sige hun.

Seniorordninger er godt, men ikke nok
Aske Juul Lassens forskningsprojekt undersøger blandt 
andet, hvordan man skaber bedre muligheder for senior-
medarbejdere.

“Vores data viser, at nogle steder, hvor det fungerer, 
har de ikke nødvendigvis en formaliseret seniorpolitik. 
Og selv om det helt sikkert kan være godt at udarbejde en 
politik, er det ikke gjort med det, for i mange tilfælde bli-
ver den bare lagt i skuffen”, siger han. 

5 GODE RÅD:  
SÅDAN FÅR DU DINE SENIORMEDARBEJDERE 
TIL AT BLIVE LÆNGERE
1.   Find ud af, hvad det betyder for arbejdspladsen, at en tredjedel af 

medarbejderne om tre år er 55 år eller ældre.

2. Erkend, at du kan blive bedre til at tale om alder og senkarriere. Det 
handler både om den enkeltes trivsel og om arbejdskraft.

3. Drop berøringsangsten, og tal med dine medarbejdere om deres øn-
sker til senkarrieren. Respekter det, hvis de ikke har lyst. 

4. Tilbyd fleksibilitet. Fx nedsat tid, mere ferie, mindre ansvar og andre 
opgaver.

5. Brug de hjælperedskaber, der er. Både PFA og forskningsprojektet 
“Seniorpraksis” har udviklet guider til både ledere og medarbejdere. 
Se fx: erfarne.ku.dk/vaerktoejer/

Kilder: Aske Juul Lassen, ph.d., lektor, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, Jesper 
Brask Fischer, programchef i PFA, og Lena Kjær, HR-direktør i Rambøll

“Vi taler ikke 
længere om pension 
som et tidspunkt, 
men snarere som  
en proces”.
Aske Juul Lassen, lektor ved  
Saxo-Instituttet, Københavns Universitet
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63-årige Søren Brink er et godt eksempel på, at man 
stadig kan være glad for sit job, uden at seniorpolitik og 
alder bliver nævnt. 

Han er e-learningspecialist i RegionH E-læring, som er 
en del af Center for HR og Uddannelse i Region Hovedsta-
den. Han arbejder med videnskabsformidling og videns-
formidling, blandt andet ved at producere tegnefilm. I af-
delingen er fem medarbejdere over 60 år, og de andre 
ligger lige under.

I Søren Brinks tilfælde er det god ledelse, der gør, at 
han ikke skænker pensionen en tanke. 

“Det er i høj grad det, at min leder ikke har lagt mær-
ke til, at jeg er så gammel. Han kigger på mennesker og 
ikke på alder. Men han passer på mig ved at anerkende 
mig, og på den måde er han god til at fortælle mig, at jeg 
skal blive”, siger Søren Brink, som er uddannet filmin-
struktør fra Filmskolen med speciale i animationsfilm og 
cand.mag. i pædagogik. 

“Der bliver udvist stor tillid til mig, og jeg får en del 
ros for det, jeg gør. Jeg har været heldig med den chef og 
den arbejdskultur, der er i afdelingen”, siger Søren Brink.

Han tror ikke, at han bliver betragtet som gammel, og 

han mener, det skyldes, at han kan udfolde sig og byde 
ind på mange forskellige felter. 

“Min ekspertise er bred, og jeg løber ikke tør”, siger 
Søren Brink, som har en fortid i reklamebranchen. Det 
er faktisk ham, der har lavet reklamerne for “Hundeprut-
ter” og alle de andre BonBon-reklamer i samme genre. 

“Det var bare bolsjer. Nu er jeg ansat for at redde liv”, 
siger Søren Brink, som fx laver film om, at man kan red-
de liv, hvis man reagerer rigtigt på symptomer på blod-
propper.

“Jeg er meget glad for mit job, og det er vigtigt at se det 
i lyset af, at jeg har stor indflydelse på mit job. Jeg får lov til 
at udvikle mig og er fx begyndt at lave podcast. Der er brug 
for mig, og så er det svært at gå på pension”, siger han.

Region Hovedstaden har en værdibaseret medarbej-
derpolitik, som tager afsæt i, at langt det meste bedst af-
klares i en dialog mellem leder og medarbejder.

“Det er vigtigt, at lederne interesserer sig for den en-
kelte medarbejders situation og har et godt øje for, hvor-
dan engagerede medarbejdere med et langt arbejdsliv 
bag sig kan bringe deres viden og erfaring i spil, bidrage 
til kontinuitet, stabilitet og lære fra sig. Det kommer både 
den enkelte, hele teamet og regionen til gavn”, siger HR-
direktør i Region Hovedstaden Anne Kirstine Damsager.

Det stemmer godt overens med, at Søren Brink ikke 
har hørt ordet seniorsamtale nævnt. Men han ved, at hvis 
han skulle få behov for at arbejde anderledes og fx gå ned 
i tid, ville han få lov, så han er fuldstændig tryg. 

Tidlig pension er ikke løsningen
Seniormedarbejdere, som ikke føler sig anerkendt og in-
kluderet af ledelse og kolleger, vælger ofte at gå.

“Der er en stigende tendens til, at folk opretter egne 
firmaer, og det gælder især højtuddannede”, siger Aske 
Juul Lassen. 

“De er så specialiserede inden for deres felt, at de kan 
gå solo, ofte med den tidligere arbejdsgiver som eneste 
kunde. Men det sker ofte, fordi de ikke kan få det, som de 
vil have det på arbejdspladsen”, siger han.

En god pensionsordning gør det muligt at trække sig 
tilbage inden folkepensionsalderen, og Aske Juul Lassen 
er stødt på det blandt både højt- og kortuddannede, som 
vælger at trække stikket. 

“Men det er ikke den rette vej at gå som samfund. Det 
lange pensionsliv er ikke nødvendigvis godt hverken for 
den enkelte eller for samfundet”, siger Aske Juul Lassen. 

“Vi bliver ældre og ældre, og man kan komme til at 
skulle hive sig selv op i rigtig mange år. Så selv om man 
kan se det som en god vej ud, bidrager det for størstede-
len ikke til en højere livskvalitet”, siger han. ■

TAL MED ANDRE DM’ERE  
OM DIN SENKARRIERE
Netværket Meningsfuld SenKarriere har fokus på, 
hvordan senkarrieren kan blive en god oplevelse. I 
netværket kan du udveksle ideer og erfaringer og må-
ske finde frem til, hvordan du vil bruge de sidste år af 
dit arbejdsliv. Du kan også drøfte, hvordan alder ikke 
bliver tabu, hvordan du får gang i dialogen med din 
arbejdsgiver, så rammerne for dit arbejde kan give 
dig lyst til at gå på arbejde også de sidste år af dit ar-
bejdsliv, og hvordan du kommer videre efter en even-
tuel afskedigelse.

Alle fra +50, som har lyst til at dele ud af erfarin-
ger fra et langt arbejdsliv, og som stadig brænder for 
at være med til at skabe positive forandringer på ar-
bejdspladsen og i hverdagen, kan søge om optagelse 
i netværket. 

Læs mere på 

dm.dk / Din karriere / Netværk / Netværket Meningsfuld SenKarriere

SENKARRIERE

ANSATTE I STATEN OG 
REGIONERNE FÅR NU EN 
SENIORBONUS 
Akademikerne i staten og regionerne får fra 2022 en 
seniorbonus, når de fylder 62 år, og når de er til MUS, 
skal de tale om, hvad der skal til, for at de vil fort-
sætte på arbejdspladsen, herunder hvilken seniorord-
ning der vil være rigtig for dem. I staten skal de tale 
om det, når de fylder 60. Det er aftalt i de nye treårige 
overenskomster for staten og regionerne. 
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Kun hver fjerde virksomhed 
har en plan for seniorer
Om tre år er næsten hver tredje medarbejder 55 år eller ældre. Men kun få 
virksomheder ved, hvordan de holder på medarbejdere, som har opbygget 
stor viden og vigtige kompetencer.

SOM LEDER SKAL DU HAVE ØJE FOR, om senior-
medarbejderne trives. Ellers er der en risi-
ko for, at de trækker pensionskortet, før du 
når at overføre deres viden og kompetencer. 

“I dag har mange medarbejdere, især de 
højtuddannede, så gode arbejdsmarkedspen-
sioner, at de har råd til at gå på pension”, si-
ger Jesper Brask Fischer, programchef i pen-
sionsselskabet PFA. 

“Og de kan drives på pension. Hvis de fx 
ikke bliver nurset, eller der sker en omstruk-
turering, de ikke orker. Så kan de trække kor-
tet, og ledelsen står tilbage og siger: “Øv, den 
medarbejder havde vi ikke tilstrækkeligt fo-
kus på”, siger han.

Tre ud af fire har ingen seniorpolitik
PFA har udviklet en algoritme, som kan fore-
tage beregninger på fx alders- og demogra-
fiprofiler for de fortrinsvis private virksom-
heder, som er kunder hos PFA.

Beregninger for 6.000 virksomheder med 
mindst 150 ansatte viser, at andelen af med-
arbejdere, som er 55 år eller ældre, vil sti-
ge fra 23 procent i 2018 til 32 procent i 2024. 

“Vores oplevelse er, at virksomhederne bli-
ver overraskede over den demografiske ud-
vikling, selv om vi i mange år har talt om små 
årgange”, siger Jesper Brask Fischer. 

Kun én ud af fire virksomheder har såle-
des en klar politik for senkarrieren. Det viser 
en survey fra april 2020, hvor PFA har stillet 
spørgsmål om senkarriere til 2.500 medar-
bejdere og 200 virksomheder.  

Det gør ondt, når ekspertfunktionerne 
forsvinder
PFA-chefen mener, at virksomhederne nu må 

finde ud af, hvad det betyder for dem, at næ-
sten en tredjedel af medarbejderne om få år 
er 55 år eller ældre.  

“For det er ofte ekspertfunktioner og høje 
kompetencer, man mister, når højtuddanne-
de medarbejdere går på pension. De sidder 
med en stor faglig viden og organisatorisk hi-
storie, så det kan gøre ondt. Derfor skal man 
være bedre til at planlægge, hvornår folk går 
på pension”, siger han.

Det er også en af grundene til, at konsu-
lentvirksomheden Rambøll for cirka syv år 
siden fik en seniorpolitik.

“Vi har i flere tilfælde oplevet, at senior-
medarbejdere først har sagt højt, at de vil gå 
på pension, når de har besluttet det”, siger 
Lena Kjær, HR-direktør i Rambøll. 

På det tidspunkt har medarbejderne ty-
pisk haft en indre dialog i et stykke tid uden 
at dele tanker og planer med arbejdsplad-
sen. Når de så siger det højt, har virksomhe-
den kun få måneder til at planlægge, hvordan 
man bevarer deres viden og får overdraget 
projekter mv.

“Derfor har vi en regel om, at når man fyl-
der 62, skal man starte en struktureret dia-

log med sin leder om, hvordan senkarrieren 
skal se ud, for at man har lyst til at blive”, si-
ger Lena Kjær. 

“I dag kan man blive ved, så længe man 
kan holde til det, og arbejdsgiveren vil være 
med, og vi har adskillige, der er fyldt 70 og 
også ældre”, siger hun og understreger, at 
matchet mellem erfarne seniormedarbejde-
re og yngre medarbejdere med begrænset 
praktisk erfaring er værdifuldt. 

De fleste vil gerne blive
34 procent af de beskæftigede seniorer siger, 
at de vil udskyde pensionen, hvis deres ar-
bejdstid bliver tilrettelagt efter deres behov, 
mens 40 procent vil fortsætte længere, hvis 
de får flere seniordage, viser en undersøgel-
se fra projektet “Seniorpraksis”. 

At det kan betale sig at lave en seniorpoli-
tik, fremgår også af rapporten “De erfarne”, 
som er en del af forskningsprojektet “Senior-
praksis” ved Københavns Universitet, der un-
dersøger seniormedarbejderes trivsel og ar-
bejdsliv i produktions- og finansbranchen. 

Aske Juul Lassen er lektor ved Saxo-Insti-
tuttet og leder forskningsprojektet. Han me-
ner, at der er en stor berøringsangst for at 
tale om alder. 

“En typisk situation kan være MUS, hvor 
lederen siger: “Nå, du er 58 år, men du er frisk 
og rørig, så dig har vi i mange år endnu”. Og 
så bliver der ikke sagt mere”.

“Men det virker ikke. Der er brug for no-
get helt andet. På de arbejdspladser, hvor det 
fungerer, formår man at tale på en relevant 
og respektfuld måde om alder”, siger Aske 
Juul Lassen.  ■ 

“Det kan gøre ondt, når 
højtuddannede går på 
pension”.
Jesper Brask Fischer, programchef i PFA
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S eniorer er en særlig udfordring i kommuner-
ne, hvor arbejdskraften er ældre og samtidig 
går tidligere på pension. Derfor var seniorer 
øverst på dagsordenen op til OK21, hvor par-
terne ifølge forligsteksten blev enige om “en 
række tilpasninger og ændringer” i den så-

kaldte “Rammeaftale om seniorpolitik”. 
Det kan lyde tørt, men ved blandt andet at åbne op 

for brugen af seniorstillinger, hvor den ansatte typisk ar-
bejder mindre uden at miste pensionspenge, har ram-
meaftalen i årevis været det vigtigste fælles redskab til at 
fastholde seniorer i de 98 kommuner.

Ingen aftaler i Nordjylland
Spørgsmålet er, om redskabet bliver brugt.

I Nordjylland har FOA-næstformand Pia Pedersen i 
lang tid haft mistanke om, at rammeaftalen ikke rigtig 
blev brugt. Så i 2019 fik hun i samarbejde med Aalborg 
Kommune undersøgt, hvor mange senioraftaler der var 
indgået med hendes 3.000 medlemmer på kommunens 
sundhedsområde. Resultatet var nedslående.

“Nul! Der var ingen aftaler overhovedet”, fortalte hun 
efterfølgende til FOA-bladet.

Men det var egentlig ikke overraskende. 
“Det er jo netop en rammeaftale. Aftalen er intet 

værd i sig selv, fordi der ikke er afsat penge. Så man kan 
oprette seniorstillinger, hvis man vil, men det gør man 
aldrig”, siger hun i dag.

Pia Pedersen fik dog efterfølgende overbevist kommu-
nens politikere om, at noget måtte gøres. 

“Gennemsnitsalderen er sidst i 40’erne for vores 
3.000 sundhedsmedarbejdere i kommunen. Det er fem 
år mere end i kommuner generelt”, siger Pia Pedersen.

I 2019 afsatte de aalborgensiske politikere derfor 
700.000 kr. til senioraftaler, og nu er der ifølge Pia Pe-
dersen aftalt 18 seniorstillinger på området.

Hverken Forhandlingsfællesskabet, der repræsente-

rer lønmodtagerne, eller Kommunernes Landsforening 
(KL) har over for DM Akademikerbladet kunnet oply-
se om antallet af seniorstillinger som rammeaftalen har 
medført. 

KL undersøgte i 2018 brugen af aftalen, men ønsker 
ikke at udlevere undersøgelsen til DM Akademikerbla-
det. KL oplyser dog, at kun 2 ud af 10 kommunale lede-
re ifølge undersøgelsen overhovedet har kendskab til 
rammeaftalen i 2018.

Senior: Jeg bliver presset ud
KL og Forhandlingsfællesskabet har i overenskomstfor-
liget afsat 3 mio. kr. til en “fornyet og styrket” senior-
indsats, herunder et “partnerskab om et godt og langt 
seniorarbejdsliv”, men ligesom hidtil har seniorerne 
fortsat ingen ret til seniorstillinger, og vilkårene i ram-
meaftalen er uændrede.

KL oplyser til DM Akademikerbladet, at tilpasninger-
ne i aftalen har taget form af en gennemskrivning “med 
fokus på fastholdelse og dialog”. 

At rammeaftalen også kan bruges til andet end fast-
holdelse, viser en aktindsigt fra Børne- og Ungdomsfor-
valtningen (BUF) i Københavns Kommune. I forbindelse 
med en personaletilpasning i 2019 afskedigede kommu-
nen 17 medarbejdere, men indgik samtidig 19 senioraf-
taler, der kombinerer seniorstillinger med et aftalt fra-
trædelsestidspunkt. 

Det understreges ellers i rammeaftalen, at denne 
type aftale ikke “må ende med”, at “medarbejderne re-
elt forpligter sig til at forlade arbejdsmarkedet tidligere, 
end pågældende ellers ville”.  

Men med en potentiel afskedigelse hængende over 
hovedet kan aftalens betoning af frivillighed ende med 
at blive påtaget, mener en BUF-medarbejder, der indgik 
en af de 19 senioraftaler.

“Jeg skal ufrivilligt forlade arbejdsmarkedet på ryg-
gen af den aftale. Jeg bliver presset ud på grund af min 

KL vil ikke offentliggøre undersøgelse af centralt overenskomstredskab til 
at sikre seniorordninger i kommunerne. Ifølge professor er det et åbent 
spørgsmål, om aftalen virker efter hensigten.

København brugte 
seniorstillinger i 
fyringsrunde

SENKARRIERE Af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk · Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix
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alder i en seniorstilling”, siger BUF-medarbejderen, der 
ikke ønsker at få sit navn frem.

Ifølge en aktindsigt har de to berørte afdelinger siden 
nedskæringen ansat 104 medarbejdere, hvoraf 84 er un-
der 50 år.

Ifølge Nina Hemmersam, HR-chef i BUF, er det ikke 
forvaltningens oplevelse, at nogen har følt sig presset til 
at indgå en senioraftale. 

“Fratrædelsesaftalerne for seniorer var et led i at 
undgå afskedigelser, men det er ikke sådan, at man fra 
forvaltningens side ønskede et bestemt antal aftaler. 
Man ønskede aftalerne i de tilfælde, hvor det gav me-
ning for den enkelte medarbejder”, siger hun.

HK: Nu bliver det godt
I HK Kommunal Hovedstaden mener formand Ditte 
Gottlieb Bredahl omvendt, at de kommunale arbejds-
givere har haft for meget fokus på afvikling og for lidt 
på fastholdelse, når det gælder de ældre medarbejdere. 
Men det laver den nye rammeaftale om på, mener hun, 
med et “kæmpe fokus” på fastholdelse.

Afsnittet “Fratrædelsesordninger” er fx nu omdøbt 
til “Fastholdelses- og fratrædelsesordninger”.

“Det rammer hovedet på sømmet. Fokus er nu på 
fastholdelse, og hvordan man får et seniorarbejdsliv. 
Den interesse har arbejdsgiverne ikke hele tiden haft. 
Det er vel nærmest gået fra, at de vil forringe, til at de 
nu tillægger seniorerne større værdi”, siger hun.

Også i DM forventer formand Camilla Gregersen, at af-
talen fremover i mindre grad bruges under fyringsrunder.

“Senioraftaler skal i langt højere grad bruges pro-
aktivt med henblik på at fastholde seniorer til gavn for 
dem og arbejdspladsen, og det er blevet præciseret med 
ok21.”, siger hun.

Professor: Vi ved ikke, om det er “windowdressing”
Men ifølge Per H. Jensen, professor i arbejdsmarkeds-
forskning ved Aalborg Universitet, er der behov for at 
undersøge, hvordan rammeaftalen faktisk bliver brugt. 

“Sagen er, at når vi spørger medarbejdere og lede-
re, om der findes seniorordninger, så siger de, at det gør 
der ikke”, siger han.

Ifølge Per H. Jensen vægrer ledere sig ofte ved at bru-
ge seniorpolitiske tiltag af praktiske hensyn, fx at det vil 
overlade for meget arbejde til ikkeseniorer.

Men som i tilfældet med Københavns Kommune er 
det hans vurdering, at de centrale HR-afdelinger er flin-
ke til at finde ordningerne frem, når der afskediges og 
omorganiseres.

“Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at centrale HR-af-
delinger udmærket kender den pågældende seniorpoli-
tik. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet ude hos den 
enkelte afdelingsleder. Så når man har fx rammeaftalen 
om seniorpolitik og nu fornyer den, bør man selvfølge-
lig også foretage nogle meget grundige undersøgelser 
af, om den faktisk bliver brugt, eller om den er “win-
dowdressing”. En blomst, man stille til skue for at vise 
omverdenen, at det går fint”, siger han. ■

I forbindelse med 
en personaletil-
pasning i 2019 ind-
gik Københavns 
Kommune 19 senior-
aftaler, der kom-
binerer seniorstil-
linger med et af-
talt fratrædelses-
tidspunkt. Det tyder 
på, at den såkaldte 
“Rammeaftale om 
seniorpolitik” kan 
bruges til andet end 
fastholdelse.

SENKARRIERE Af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk · Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix



FIND UD AF, HVAD 
FORDYBELSE ER FOR DIG
Hvis du føler, at du mangler tid til fordybelse 
på dit arbejde, er du ikke alene. Selv forskere, 
hvis job i høj grad er at fordybe sig, kan føle, 
at fx mails fra studerende og bøvlet admi-
nistration betyder, at de ikke har nok tid til 
fordybelse.
Det er dog meget forskelligt, hvilken form for 
fordybelse man helt konkret savner. Hvor 
nogle savner færre distraktioner, savner an-
dre at få lov til at gøre sig klogere på et emne, 
at få efteruddannelse, at have mere tid til be-
stemte projekter osv.
Du bør derfor starte med at sætte dig ned og 
overveje, hvad det helt konkret er, du savner 
at kunne fordybe dig i, og hvad der står i ve-
jen for det. Derfra er det lettere at gøre no-
get ved.

6 gode råd: 
Sådan finder du 
tid til fordybelse  
i arbejdslivet
Mange af os savner mere tid til 
fordybelse i arbejdet. Her får du derfor 
seks gode råd til, hvordan du kan 
arbejde på at få det.

1

GUIDE Af William Leerbeck Meyer · Illustration: Claus Bigum
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SE DIG OMKRING
Når du ved, hvilken type fordybelse du 
savner, så se dig omkring på arbejdsplad-
sen. Er der nogle af dine kolleger, der har 
fået tid til den fordybelse, du savner? Og 
hvordan er de lykkedes med det?
Det kan for eksempel være, at du kan se, 
at en af dine kolleger har fået lov til at gå 
i dybden med en opgave over længere tid. 
Spørg din kollega, hvordan vedkommende 
fx fik overtalt chefen, eller hvordan han/
hun har skabt tid til den fordybelse. Så 
har du et godt udgangspunkt for selv 
at forhandle med din leder eller måske 
endda selv forbedre rammerne om dit ar-
bejde, så du får mere tid til fordybelse.

HVAD KAN DU SELV GØRE?
Ofte kommer du ikke uden om at tage en snak med 
din leder, hvis du gerne vil have mere tid til fordy-
belse. Det er imidlertid en god idé først at overveje, 
om der kunne være nogle ting, du selv kunne gøre 
for at få mere tid til fordybelse.
Hvis du fx føler, at dit primære problem er distrak-
tioner, så kan du starte med at forsøge at mini-
mere dem.
Fx kan det være, at du har brug for at lukke Outlook 
og slå din telefon fra i nogle timer, når du skal kon-
centrere dig om en opgave. 
Du kan også eksperimentere med fx at lytte til mu-
sik, imens du arbejder, hvis der er forstyrrelser 
udefra. Eller måske tage en tur i sommerhuset, hvis 
der er en stor opgave, som er svær at koncentrere 
sig om på hjemmearbejdspladsen.

3
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GUIDE 

Kilde: Cecilie Burkal Cohrt, konsulent i DM.

6 gode råd: 
Sådan finder du 
tid til fordybelse  
i arbejdslivet

FORHANDL MED DIN LEDER
Når du skal forhandle om mere tid til fordybelse 
med din leder, så sørg for at være klar til en kon-
kret og konstruktiv samtale. 
Gør dig det på forhånd klart, hvad det helt præcis 
er, du gerne vil have tilladelse til fra din leder, og 
overvej, hvordan det kan lade sig gøre, uden at det 
går ud over din kerneopgave.
Det er også vigtigt, at du kan argumentere for, 
hvorfor det ikke alene vil være en fordel for din ar-
bejdsglæde, men også for arbejdspladsen, at du 
får mere tid til fordybelse.
Hvis det fx er efteruddannelse, du gerne vil have, så 
vær klar på, hvad det konkret er, du gerne vil lære, 
og hvad arbejdspladsen kan få ud af den viden.
Hvis du føler, at du har gang i for mange projekter 
på én gang, og at du derfor ikke kan fordybe dig 
i nogen af dem, så fremhæv, at du kan tage mere 
ansvar og yde en større indsats i dine projekter, 
hvis du fx har tre i stedet for fire projekter.
Overvej også gerne flere muligheder og sce-
narier for at få det til at lykkes, så der er et 
forhandlingsrum.

4

BRUG CORONAERFARINGERNE
Coronakrisen har vendt op og ned på vores arbejds-
liv. Nogle har oplevet, at det bliver lettere at finde 
tid til fordybelse, fordi de fx ikke bliver forstyrret af 
at sidde i et storrumskontor. Forskning har tidligere 
vist, at storrumskontorer kan medføre mindre pro-
duktive medarbejdere.
Men andre har måske også oplevet, at det bliver 
sværere at finde tid til fordybelse, fx fordi konstante 
Zoom-møder afbryder deres arbejde. 
Erfaringerne er mange og forskelligartede. Men hvis 
du føler, at det er blevet enten sværere eller let-
tere at finde tid til fordybelse under coronakrisen, så 
overvej, om du måske kunne bruge den erfaring til at 
skabe et bedre rum for fordybelse fremadrettet.
Måske har du fx fundet ud af, at et par hjemmear-
bejdsdage om ugen ville gøre underværker. Med er-
faringerne fra coronakrisen har du i hvert fald et 
godt udgangspunkt for at starte en samtale om, 
hvordan I kan få mere tid til fordybelse på den an-
den side.

5
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FIND ET JOB MED TID TIL 
FORDYBELSE
Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde den form for 
fordybelse, du søger, på din nuværende arbejds-
plads, kan det være, at du ender med at se dig om 
efter et nyt job.
Brug dit netværk til at finde ud af, hvilke arbejds-
pladser der kunne understøtte de behov for fordy-
belse, du har. Fortæl dem, hvad du er god til, hvad 
du savner på din nuværende arbejdsplads, og om de 
kender et sted, hvor de elementer kunne gå op i en 
højere enhed.
Hvis du kommer til jobsamtale et sted, kan du også 
prøve at spørge ind til mulighederne for fordybelse 
på den pågældende arbejdsplads. Men ligesom i for-
handlingen med en leder er det vigtigt, at du her er i 
stand til at være konkret i dit spørgsmål.
Er det fx hjemmearbejdsdage, efteruddannelse eller 
noget helt tredje, som er vigtigt for dig?
Ved at være konkret bliver det lettere for ansættel-
sesudvalget at give dig et fyldestgørende svar, og i 
sidste ende bliver det lettere for dig at vurdere, om 
arbejdspladsen er et godt match.

6



GUIDE 

Tegn abonnement på RÆSON eller ÆRA og vælg  
en gratis bog fra RÆSONs Forlag

Medlemstilbud for DM medlemmer

Vælg fx den nye udgave af 
“Verdens Magter”, der udgives 
senere i år (af Lykke Friis,  
Niels Bjerre-Poulsen m.fl.).  
Normalpris: 399 kr.
Vi betaler også porto  
og ekspedition.

“Nyt dansk historiemagasin  
rammer plet” ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
“ÆRA adskiller sig markant fra samtlige andre historie
magasiner – først og fremmest fordi det er størrelse LARGE, 
både i højde, drøjde og imponatoreffekt [...] Udstyret er 
ikke det eneste, der overrasker ved ÆRA. Allerede fra begyn
delsen fornemmer man, at redaktionen bag er fast besluttet 
på at give danskerne en helt ny type historiemagasin, der i 
virkeligheden er en hybrid mellem bog og blad. Kvaliteten 
af artiklerne er tårnhøj – det er nogle af Danmarks bedste 
historikere, kunst historikere og arkæologer, der bidrager til 
første nummer.” – anmeldelse i dagbladet Politiken

ÆRA nr. 1 (144 sider) af bl.a. Jeanette Varberg,  
Bo Lidegaard, Karin Frei og Uffe Østergaard 

RÆSONs  
vinternummer 2020

Nu samler Vidensfestival Audio Danmarks bedste foredragsholdere  – på nettet.  
I hele 2021 er tjenesten gratis for medlemmer af DM og DM Stud.  
Mød i disse måneder bl.a. forfatter Dennis Nørmark (“Pseudoarbejde”), 
dokumentar film instruktør Phie Ambo (aktuel med “70/30”), læge og forfatter  
Imran Rashid, museums direktør Julie Rokkjær Birch (Køn, tidligere Kvindemusset)  
og professor Vincent Hendricks.  
Tilmeld dig på: www.vidensfestival.dk/dm
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51 procent af DM’s medlemmer oplever 
smerter i kroppen, viser tal fra DM’s 
medlemstilfredshedsundersøgelse fra 
2021. Det skyldes i stor grad hjemme-
arbejdet.

En af dem, der har fysiske gener, er 
Line Herlev Meldgaard, der arbejder som specialkonsu-
lent i Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

“Min nakke er helt låst, og jeg får ofte spændings-
hovedpine. Derudover har jeg ondt i min albue og mit 
håndled, og det kan give nogle voldsomme jag, når jeg 
bruger højre hånd”, siger hun.

Line Herlev Meldgaard blev hjemsendt fra sit arbejde 
tilbage i marts sidste år og har stort set arbejdet hjemme-
fra siden. Kontorets ergonomiske stol og det store hæve-
sænke-bord er udskiftet med en plads ved spisebordet.

Det er nu ikke udelukkende den ergonomiske situa-
tion på hjemmearbejdspladsen, der gør, at Line Herlev 
Meldgaard har smerter.

“Det er meget mere stillesiddende, end hvis jeg var på 
kontoret. Jeg har ikke min cykeltur til og fra arbejde, og 
der er ikke de samme anledninger til at komme op og gå 
rundt. Der er meget mindre bevægelse i min hverdag, og 
lige nu foregår alt fra en skærm, hvor jeg på en alminde-
lig arbejdsdag ofte printer dokumenter og læser dem på 
papir i stedet for på skærm”, siger hun.

Fysioterapeut: Hjemmets møbler er hårde mod kroppen
Pernille Andersen er fysioterapeut og rådgiver firmaer 
og medarbejdere om ergonomi og arbejdsmiljø gennem 
sit firma Ergomentor. Hun har oplevet en stigning i inte-
ressen for hendes rådgivning og virtuelle foredrag, efter 
at medarbejdere er blevet hjemsendt.

DM’s medlemmer har fået ondt i kroppen under coronakrisen. Mange 
bevæger sig simpelthen ikke nok. Her er fysioterapeutens fem gode råd.

Hjemmearbejdet  
gør ondt i nakken 
eller ryggen

ARBEJDSMILJØ Af Magnus Vesth Skjødt · mvs@dm.dk · Foto: Hung Tien Vu
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“Situationen, vi står i, er på mange måder ubetrådt 
land. Mange havde ikke forestillet sig, at de skulle arbej-
de hjemme, især ikke i så lang tid”, siger hun.

Pernille Andersen fortæller, at smerterne opstår pri-
mært på grund af to faktorer.

“Når man sidder hjemme hos sig selv, så sidder man 
på nogle møbler, der ikke er designet til at fungere ved 
skærmarbejde. Med stole handler det typisk om, at sæ-
derne er for dybe, og helt generelt er lændestøtten util-
strækkelig. Desuden er det ofte svært at få bordhøjden 
til at passe”, siger hun. 

23 procent af respondenterne fortalte, at de opleve-
de smerter i ryggen. Det er primært mænd, der har fået 
ondt i ryggen af hjemmearbejdet. Det er dog ikke kun 
ryggen, der volder medlemmerne problemer. 

27 procent af respondenterne svarer, at de har proble-
mer med nakken. Og til forskel fra rygsmerterne er det 
primært kvinder, der oplever nakkeproblemer. 

“Nakken er også udsat, både når bordhøjden ikke pas-
ser, som en følge af manglende eller utilstrækkelig lænde-
støtte, og hvis man arbejder uden separat skærm og uden 
separat tastatur og mus”, siger Pernille Andersen.

Det stillesiddende arbejde er den største synder
I Odense medgiver specialkonsulent Line Herlev Meld-
gaard, at hun savner sit hæve-sænke-bord og sin kon-
torstol. Hun er dog ikke i tvivl om, hvad det største pro-
blem er.

“Jeg arbejder, indtil vi spiser aftensmad, og det gør, 
at jeg næsten ikke bevæger mig. Jeg tog en skridttæller 
på forleden, og jeg kom op på lige over tusind skridt. Der 
er ingen transport nogen steder, og så får man bare ikke 
bevæget sig”, siger hun.

Det er Pernille Andersen fra Ergomentor enig i. Hun 
fortæller, at effekten af den manglende bevægelse kom 
bag på mange.

“Når man arbejder hjemme, så er man foruden alle 
de naturlige bevægelser, der er i en hverdag, såsom cy-
kelturen og gåturen ned til bilen eller bussen, til kanti-
nen osv. Alt foregår i meget små cirkler. Det har bety-
det, at mange har fået meget mere ondt. De sidder meget 
mere stille, end de normalt ville gøre, og er blevet mere 
stive i kroppen”, siger hun.

Det tyder dog på, at vi efterhånden har lært at indret-
te os efter de nye omstændigheder. I sidste års medlems-

tilfredshedsundersøgelse spurgte DM også ind til smer-
ter. Dengang svarede mindre end halvdelen – 43 procent 
– at de ingen smerter havde overhovedet. I år er det 49 
procent, altså er der sket et fald i antallet, der oplever 
gener ved hjemmearbejdet.

“Jeg tror, at der har været en langsom erkendelse af, 
at vi må gøre et eller andet, og man er blevet bevidst om 
risikofaktorerne ved hjemmearbejdet. Der er også kom-
met en erkendelse af, at det ikke er overstået lige om 
lidt, og derfor har man måttet gøre noget. Folks vaner 
har ændret sig, så man ikke sidder stille hele arbejdsda-
gen, men afbryder det med fx en indkøbstur eller en tøj-
vask”, siger Pernille Andersen.

Line Herlev Meldgaard fortæller, at hun i lang tid ud-
satte at hente skærm og tastatur på sin arbejdsplads.

“Jeg holdt måske lidt naivt fast i ideen om, at det hele 
snart var overstået, og at jeg kunne komme tilbage på 
kontoret. Det gjorde bare, at jeg lidt for længe udskød at 
indrette mig rigtigt herhjemme”, siger hun.

Selvom Line Herlev Meldgaard ikke regner med at skul-
le indrette et komplet hjemmekontor, så er hun overbevist 
om, at vi i fremtiden kommer til at arbejde mere hjemme. 
Det kræver, at vi husker at tage vores forholdsregler.

“Jeg tror, at man skal beslutte sig for, at det ved nog-
le møder er okay med lidt vind i røret. Man skal ud og gå 
nogle ture, også imens man er på arbejde”. ■

ARBEJDSMILJØ Af Magnus Vesth Skjødt · mvs@dm.dk · Foto: Hung Tien Vu

GODE RÅD TIL HJEMMEARBEJDSPLADSEN
Pernille Andersen er fysioterapeut og rådgiver firmaer og medarbejdere 
om ergonomiske forhold. Her er hendes råd til, hvordan du kommer hel-
skindet igennem hjemmearbejdet:

1. Brug en pude eller et sammenfoldet tørklæde/lille håndklæde til at få 
ordentlig lændestøtte, når du sidder og arbejder.

2. Ryk helt ind til bordet, så du undgår belastning  
i skuldre, arme og nakke.

3. Sørg for at stå op en gang imellem. Tag evt. telefonmøder  
ved køkkenbordet.

4. Hvis du arbejder på en bærbar, så sørg for at bruge eksternt tastatur 
og ekstern mus, og sæt evt. skærmen/den bærbare pc lidt højere op, 
hvis du har brug for det.

5. Sørg for at få bevægelse ind i din arbejdsdag. Det kan være en løbe-
tur rundt om huset, lidt yoga eller 5-10 minutters pausetræning.

Kilde: Fysioterapeut og ergonom Pernille Andersen, www.ergomentor.dk

Line Herlev Meldgaard har fået smerter af de 
lange arbejdsdage hjemme ved spisebordet  
ligesom de fleste af DM’s medlemmer.



O veralt i verden er virksomheder og organisa-
tioner i gang med at forberede sig på virke-
ligheden efter corona, og meget står på spil. 
For hvordan bliver det på den anden side af 
den største omorganisering af arbejdet i nye-
re historie, hvordan vil vi arbejde fremover?  

Eksperter taler om alt fra mere empatisk ledelse og en 
ny tillidsbaseret kultur til behovet for at nedbryde siloer 
eller hierarkier, når kollegerne er samlet igen. 

Øget brug af hjemmearbejde virker lige nu til at være den 
mest iøjnefaldende konsekvens. McKinsey har på baggrund 
af analyser af over 800 job vurderet, at mere end 20 pct. 
af den samlede arbejdsstyrke i velstående lande, fortrins-
vis højtuddannede arbejdere, kan arbejde “remote” tre-fire 
dage om ugen, uden at det går ud over produktiviteten.  

Arbejdsgivere øjner selvsagt en effektiviseringsgevinst. 
I samme McKinsey-undersøgelse beretter arbejdsgiverne, 
at de planlægger at reducere deres kontorfaciliteter med 
30 pct. i snit.

Men helt enkelt er det alligevel ikke. Efter mere end et 
år med hjemsendte medarbejdere har Lene Tanggaard, 
rektor ved Designskolen Kolding, ikke nogen færdig post 
corona-plan. Men hun ved, at der er sket noget, som ikke 
kan rulles tilbage. 

“For vores undervisere og forskere er der relativt stor 
enighed om, at vi har lært at arbejde på en måde, som vi 
gerne vil fastholde”, siger hun.

En APV viser, at VIP’eres trivsel er gået op i løbet af 

det seneste år, hvilket ifølge Lene Tanggaard formodent-
lig hænger sammen med, at distancearbejdet har givet 
mere tid til fordybelse. En stor del af skolens undervise-
re er pendlere. 

Men hvor nogle trives med den nye fleksibilitet, fylder 
savnet efter det sociale liv på skolen mere for andre. Det 
samme gælder de studerende, som har krav på et godt 
studiemiljø.

“Det handler jo ikke bare om at være mere effektiv, for 
vi har jo også et behov for at være sammen med andre 
mennesker. Så løsningen er ikke bare at fortsætte som 
under coronatiden. Og samtidig er det vigtigt at under-
strege, at vi endnu ikke kender årsagerne til den øgede 
trivsel. Andet end at hjemmearbejdet kan spille ind. Den 
ro, der har været i mange menneskers liv, er jo ikke kun 
arbejdsro”, siger Lene Tanggaard, der oplyser, at erfarin-
gerne fra coronatiden foreløbig drøftes “meget åbent” i 
samarbejdsudvalget.

I det hele taget bør ledelser i den kommende tid lyt-
te intenst til medarbejderne, mener Peter Maarbjerg, der 
står i spidsen for offentlig ledelses- og organisationsud-
vikling hos Mannaz.

“Man skal ikke bagatellisere, at folk igennem et år har 
været tvunget ind i andre arbejdsmetoder. Individuelt og 
som arbejdsplads har man skullet opfinde nye måder at 
være sammen på. Hvis man som organisation i et tilbage-
vendingsscenarie bare smører én løsning ud over alle, vil 
medarbejderne skuffes, fordi det vil være et signal om, at 

Arbejdet bliver aldrig det samme igen 
efter corona, men vil det nye fleksible 
arbejdsliv ende som en spareøvelse? Det 
frygter en tillidsrepræsentant i Aarhus 
Kommune.

Kampen om 
arbejdslivet efter 
corona er i gang

HJEMMEARBEJDE Af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk · Foto Jesper Voldgaard
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man ikke anerkender den indsats, man har ydet i en svær 
periode”, siger han.  

I hvilket omfang de positive erfaringer fra coronatiden 
vil forplante sig til ledelsesmæssig innovation fremadret-
tet, er et åbent spørgsmål, og ikke alle er optimistiske. 

Laszlo Bock, der har været Googles øverste personale-
chef og nu leder Humu, der analyserer medarbejderenga-
gement, tror ikke på den stor forandring.

“Jeg har ikke set noget voldsomt kreativt eller innova-
tivt. Vi har bevæget os fra adrenalinfasen til ejendomsfa-
sen – “måske har vi ikke brug for det kontor længere” – til 
voksenfasen: “Nu har vi en returplan”, har han sagt til Fi-
nancial Times.

Plan bekymrer tillidsrepræsentant 
I Aarhus Kommune deler antropolog Margit Johansen 
bekymringen. Hun er tillidsrepræsentant i Magistratsaf-
delingen for Sundhed og Omsorg. 

På et møde i kommunens samarbejdsudvalg 9. april 
vedlagde direktørgruppen en allerede vedtaget strate-
gi- og handlingsplan for øget – frivillig – brug af distance-
arbejde, herunder virtuelle og hybride mødeformer, til 
“orientering og eventuel drøftelse, hvis det ønskes”.

“Jeg synes, det går meget hurtigt. Man har besluttet at 
afprøve nogle ting, inden man er gået i dialog med med-
arbejderne om det. Og det er baseret på, hvad der er sivet 
op igennem ledelsessystemet. I min magistratsafdeling 
har der fx ikke været nogen systematisk opsamling på 
hjemmearbejde det sidste trekvarte år”, siger hun. 

Det er ikke, fordi der som sådan er noget forkert i pla-
nens tre mål om at reducere klimaaftrykket, forbedre 
medarbejdernes effektivitet – de kan få mere fra hånden 
hjemme – samt tilbyde mere attraktive arbejdspladser – 
bedre balance mellem arbejds- og familieliv – mener hun.

“Men hvad planen gør ved de kollegiale fællesskaber 
og arbejdskulturen, berører de slet ikke”, siger Margit Jo-
hansen.   

“Mange kolleger vil blive ved med at arbejde hjemme, 
hvis de har langt til arbejde eller små børn, så de kan få 
deres liv til at hænge bedre sammen. Det har jeg stor re-
spekt for. Men der er også mange udfordringer i planen, 
som ikke bliver nævnt”.

Sammenhængskraft i spil
Margit Johansen henviser eksempelvis til, at Dansk Indu-
stris chef for ledelse og virksomhedsudvikling, Pernille 
Erichsen, for nylig i POV fortalte, at onlinemøder ifølge 
mange af DI’s medlemmer trækker energien ud af med-
arbejderne.  

“Min holdning er, at onlinemøder er fantastiske til sta-
tusrapporteringer, til hurtig overlevering af viden og kor-
te, uformelle tjek-ind. De er til gengæld ikke så gode til 
udvikling, til at genere nye idéer og til at knytte bånd og 
styrke samarbejdsrelationerne”, lød det i POV fra Pernil-
le Erichsen.

Og mens Margit Johansen roser, at hjemmearbejdet 
bliver frivilligt, frygter hun, at der kan opstå ubalancer i 
de enkelte team. 

“Hvad betyder det for sammenhængskraften i teamet, 
hvis det bliver de samme kolleger, der pendler eller har 
små børn, som arbejder hjemme, mens andre ikke gør? 
Og vil de, der mest er fysisk til stede, også være mere 
synlige for chefen og dermed få de mere interessante op-
gaver?” spørger hun. 

Direktørernes oplæg til “standardisering af kontorar-
bejdspladsen” ser hun også udfordringer i:

“I mange tilfælde vil mange medarbejdere, der arbej-
der hjemme i en del af deres arbejdstid, slå sig ned ved 
en ledig arbejdsplads, når de møder på deres fysiske ar-
bejdssted”, skriver direktørerne.

“Jeg bliver bekymret for det psykiske arbejdsmiljø og 
trivslen. Det her er virkelig en individualisering af arbej-
det, man er i gang med. Det er noget andet at sidde i sin 

“Hvis man som organisation i et 
tilbage vendingsscenarie bare smører 
én løsning ud over alle, tror jeg, 
medarbejderne skuffes”.
Peter Maarbjerg, ledelses- og organisationskonsulent i Mannaz

“Klap lige hesten. Jeg synes, det går meget hur-
tigt. Man har besluttet at afprøve nogle ting, in-
den man er gået i dialog med medarbejderne”. 
Sådan lyder det fra tillidsrepræsentant Margit 
Johansen, efter at Aarhus Kommune fremlagde 
en færdig plan for mere hjemmearbejde. 

HJEMMEARBEJDE Af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk · Foto Jesper Voldgaard
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boks derhjemme. Man går jo ikke lige ind og sparrer med 
kollegaen. Jeg er også bekymret for, at jeg som TR mister 
kontakten til kollegerne”, siger Margit Johansen.  

Psykolog: Løsere ansættelsesforhold
De mulige negative konsekvenser ændrer ikke ved, at 
der også fra medarbejderside er en stærk forventning 
om øget fleksibilitet. Det forudser Claus Elmholdt, psy-
kolog og lektor i ledelses- og organisationspsykologi ved 
Aalborg Universitet.

Og han er enig i, at den øgede fleksibilitet får konse-
kvenser for arbejdsfællesskaberne. Holdånd, konstaterer 
han, trives bare ikke særlig godt på Zoom.

“Så vi vil nok se, at nogle begynder at spørge sig selv, 
hvad de egentlig skal med deres arbejdsplads eller deres 
arbejdsliv. Så måske opstår der en tendens til løsere kob-
lede ansættelsesforhold og dermed også mindre loyalitet 
og mindre committment. Det ved jeg også er en bekym-
ring på direktionsgangene. Men det er et meget blandet 
billede, for der er jo også mange, der slet ikke trives med 
at sidde derhjemme”, siger han.

For chefer vil en svækkelse af arbejdspladsfællesska-
bet indebære et større ansvar for trivsel og varetagelsen 
af denne. Og fordi medarbejderne det seneste år har haft 
vidt forskellige oplevelser og erfaringer, er der ifølge Pe-
ter Maarbjerg også risiko for, at der bliver skabt et A- og 
et B-hold.

“Nogle har oplevet en stor frihed til at tilrettelægge de-

res eget arbejde. Så hvem skal have lov til at være hjem-
me, når vi andre er på arbejdspladsen? Man skal være 
meget transparent som ledelse, hvis man begynder at 
lægge regler ned over den nyvundne frihed”, siger han.   

“Hvis man bare tror, at folk vender tilbage og er parate 
til at gøre som før, tager man fejl. Så det er virkelig en væ-
sentlig ledelsesopgave at rumme den store mangfoldig-
hed af ønsker og behov, når vi vender tilbage igen”, siger 
Peter Maarbjerg.

Margit Johansen så gerne, at hurtige løsninger erstat-
tes af eftertænksomhed. 

“Det her vedrører vores trivsel fremadrettet. Og skal 
det fungere, skal vi have medejerskab. Men i stedet for at 
satse på at få en god opstartsfase virker det for mig, som 
om de har enormt travlt med at få nogle faste rammer på 
plads”. 

Direktør i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, Ho-
sea Dutschke har i en skriftlig kommentar valgt ikke at 
forholde sig til den konkrete kritik af handlingsplanen, 
men peger i stedet for på, at kommunen har taget “rigtig 
mange initiativer i forbindelse med hjemmearbejde”.  

“Vi har blandt andet indgået en aftale med de faglige 
organisationer om hjemmearbejde under corona. Vi har 
drøftet situationen om hjemmearbejde løbende, hvor vi 
har haft særlig vægt på arbejdsmiljøvinklen. Vi har udar-
bejdet store mængder vejledningsmateriale om arbejdet 
under corona, og vi har løbende inddraget vores fælles 
MED-udvalg”, skriver han. ■
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Så høj er medlemmernes vurdering af DM Akademikerbladet på en skala fra 
0 – 100 i DM’s seneste medlemstilfredshedsundersøgelse fra 2021. Det sva-
rer til ’et højt niveau’. Medlemmerne blev spurgt, om kvaliteten af medlems-
bladet DM Akademikerbladet generelt er høj. Respondenterne kunne svare 

fra 0 = helt uenig til 100 = helt enig eller ved ikke. 6.256 medlemmer svarede.

Læs de daglige nyheder på

akademikerbladet.dk

HJEMMEARBEJDE



ORGANISATION

TILBAGE TIL ARBEJDET. 
SÅDAN BEKÆMPER VI 
PSEUDOARBEJDE I 
ORGANISATIONER
Dennis Nørmark
Gyldendal, 2021, 290 sider, 249,95 kr.

Vores arbejde drukner i målinger, 
rapporteringer, møder, kontrol, do-
kumentationskrav og velmente, men 
overflødige initiativer, omstruktu-
reringer og projekter. Alt sammen 
pseudoarbejde, der lægges oveni det 
rigtige arbejde og ikke efterlader sig 
noget værdifuldt. I “Tilbage til arbej-
det” tager antropolog Dennis Nør-
mark tråden op fra bogen “Pseu-
doarbejde”, som han i 2018 skrev 
sammen med filosof Anders Fogh 
Jensen, og som satte ord på mange 
danskeres frustrationer over et ar-
bejdsliv tiltagende tømt for mening. 
Hvor den første bog diagnosticerede 
problemet, ser “Tilbage til arbejdet” 
på, hvad man konkret kan gøre som 
medarbejder og leder for at spotte 
og eliminere det overflødige arbej-
de og bremse det, inden det stjæler 
mere af vores tid. Bogen viser, at det 
ikke er nogen naturlov, at vores or-
ganisationer bliver mere komplicere-
de; det kan ændres ved nye måder at 
lede og organisere sig på. Med sim-
ple adfærdsændringer kan vi forhin-
dre pseudoarbejde i at opstå igen, så 
vi for alvor kan komme tilbage til at 
lave det, som skaber værdi.

ARBEJDSMARKED

Vejen til det gode 
studiejob – Styrk din 
markedsværdi – og 
bliv karriereklar under 
studierne
Jacob F.H. Petersen
Samfundslitteratur, 2020,  
110 sider, 110 kr.

“Vejen til det gode studiejob” 
dykker ned i (studie)jobmar-
kedet for universitetsstude-
rende. Ekspertudtalelser og 
rekrutteringsanalyser samt 
forfatterens egne erfaringer 
guider dig mod et relevant 
studiejob. Med bogen her læ-
rer du, hvorfor du bør prio-
ritere relevant arbejde høje-
re, end du gør nu, at undgå 
de klassiske fejl under jobsøg-
ningen og at skrive en suc-
cesfuld ansøgning og vinde 
til jobsamtalen. Nyuddanne-
de akademikere skal ofte gøre 
en ekstra indsats for at kom-
me godt i gang med arbejdsli-
vet. Forfatteren argumenterer 
for, at det er strategisk vigtigt 
også at lægge en stor porti-
on energi i jagten på det gode 
studiejob undervejs i uddan-
nelsen.

PSYKOLOGI

Affective Inquiry – en 
praktisk guide til ef-
fektiv og udviklende 
kommunikation
Martin Tidén
Books on Demand, 2020,  
142 sider, 170,95 kr.

Med udgangspunkt i en forstå-
else af menneskets affektive 
system viser bogen, hvordan 
vi ved at genskabe følelses-
mæssig kontakt til vores na-
turlige responser kan få ad-
gang til at opleve og udtrykke 
os selv helt og dermed opløse 
den konflikt eller det problem, 
vi står i. Bogen er en prak-
tisk guide til dig, der ønsker at 
kunne facilitere korte, effekti-
ve problemløsende samtaler, 
understøtte længere terapeu-
tiske forløb eller bare gerne vil 
kunne støtte dine klienter i de-
res personlige udvikling. Bo-
gen guider dig igennem alle in-
quiryprocessens faser og giver 
dig redskaberne til at facilitere 
en samtale, hvor klienten selv 

finder løsningen på det, han 
oplever som udfordrende eller 
problematisk.

PÆDAGOGIK

Børns rettigheder  
– i socialfagligt og  
pædagogisk perspektiv
Anette Faye Jacobsen
Akademisk Forlag, 2020,  
312 sider, 369,95 kr. 

Fagprofessionelle på det so-
ciale og pædagogiske områ-
de skal sikre, at børns ret-
tigheder bliver inddraget i 
afgørelser, der angår børn. 
Det giver denne bog nytti-
ge redskaber til. Bogen gi-
ver konkret viden om børne-
rettigheder og inspiration til 
at arbejde med dem i praksis 
for at kvalificere de beslut-
ninger, der bliver truffet i de 
kommunale forvaltninger, i 
skoler og dagtilbud, på insti-
tutioner, opholdssteder og i 
familieretssystemet. Bogen 
sætter fokus på de dilemma-
er og udfordringer for sags-
behandlere og pædagoger, 
som børneperspektivet med-
fører, og på forhold som øko-
nomi, tilsyn og kontrol, der 
også påvirker implemente-
ringen af børns rettigheder.

SAMFUND
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Klima- og biodiversitetskrisen er voldsom, 

og samfundet har mange andre store ud-

fordringer, som vi ofte har svært ved at 

handle på. Men det er faktisk ikke så svært, 

og vi kan sætte i gang med det samme.

 

I Vi ved det jo godt stiller Rasmus Willig skarpt 

på det moderne samfunds udfordringer. Selvom 

problemerne er store, er bogen skrevet 

i en let og debatterende tone. Analyserne 

er skarpe, kritiske og uden omsvøb. Bogen 

kan måske virke pågående og lige til kanten, 

men kun for at nulevende generationer vågner 

op til dåd og tager ansvar over for kommende 

generationer.

 

Bogen udgøres af en samling artikler, der

tidligere er udgivet i forskellige dagblade. 

Dermed samles Rasmus Willigs bidrag til 

debatten i denne lille bog.

“Radikale forandringer skal der til, 

og den grønne kritik må gøres til en 

motor for en ny samfundsudvikling, 

skriver sociologerne Rasmus Willig 

og Anders Blok i en lille velskrevet 

og hurtigt læst bog (...)” 

– Steen Nepper Larsen, om

 Den bæredygtige stat, Information

Omslag: Ida Balslev-Olesen

Rasmus Willig er sociolog og ph.d. 

Han har tidligere udgivet bøgerne 

Til forsvar for kritikken (2007), 

Umyndiggørelse (2009), Kritikkens 

U-vending (2013), Afvæbnet kritik 

(2016), Hvad skal vi svare? (2017) 

Flexisme (2018) og senest 

Den bæredygtige stat (2020).
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Vi ved det jo godt
Rasmus Willig
Hans Reitzels Forlag, 2021,  
160 sider, 199 kr.

Klima- og biodiversitetskri-
sen er voldsom, og samfun-
det har mange andre store 
udfordringer, som vi ofte har 
svært ved at handle på. Men 
det er faktisk ikke så svært, 

og vi kan sætte i gang med 
det samme. I bogen stiller 
Rasmus Willig skarpt på det 
moderne samfunds udfor-
dringer. Selvom problemer-
ne er store, er bogen skrevet 
i en let og debatterende tone. 
Analyserne er skarpe, kriti-
ske og uden omsvøb. Bogen 
kan måske virke pågående og 
lige til kanten, men kun for 
at nulevende generationer 
vågner op til dåd og tager an-
svar over for kommende ge-
nerationer. Bogen udgøres af 
en samling artikler, der tid-
ligere er udgivet i forskelli-
ge dagblade. Dermed samles 
Rasmus Willigs bidrag til de-
batten i denne lille bog.

UDDANNELSE

               essential CAREER 
                          advice for 
                     doctoral students
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What do I want to do with my PhD? That’s actually the ques-
tion you should ask yourself on day one of your PhD journey. 
And you should spend your entire PhD period – until you 
graduate onto academia or a job in the “real” world – working 
on the answer (as well as writing your thesis, of course!).

You and Your PhD will guide you through the different phases 
of being a PhD student and show you how to turn your PhD 
into your career dreams. It teaches you how to tend to your 
future career while doing your PhD and how to use your PhD 
period in the best possible way – careerwise. 

Be inspired, learn from examples and get hands-on advice 
for plotting your own course. You and Your PhD – Essential 
career advice for doctoral students is a must-read for PhD 
students.

Dr Monika Janfelt fil.dr, previously a university researcher and 
associate professor, now devotes her time to mentoring and 
helping people in their careers. She has published a consider-
able number of research articles, papers and books.

9 788799 997329

www.moveonordic.com

You and your PhD  
– Essential career 
advice for doctoral  
students
Monika Janfelt
Moveo Publishing, 2021,  
200 sider, 249 kr.

Hvad vil du have ud af din 
ph.d.? Dette er et vigtigt 
spørgsmål, du bør stille dig 
selv som ph.d.-studerende, 
uanset om du ønsker at fort-
sætte med forskning eller 
vælger en anden vej. Sam-
men med bogen “You and 
your PhD” har forlaget ud-
givet den perfekte notesbog 
for din ph.d.-rejse: “Me and 
my PhD”. Her kan du notere 
dine ideer, planer og tanker 
om din karriere. Brug den 
til to do-lister, til strategiske 
overvejelser eller som karrie-
redagbog. Se flere bøger på 

akademikerbladet.dk  

NYE BØGERHJEMMEARBEJDE

DM Akademikerbladet 3 · Maj 2021  41



Kun 5 ud af 25 gange er Akademikerne (AC) 
blevet repræsenteret i politisk arbejde ned-
sat af regeringen. Det fremgår af en opgø-
relse, som Akademikerne selv har foretaget. 
Derimod har FH været repræsenteret 24 ud 
af 25 gange.

“Regeringen bliver nødt til at tage det alvorligt, at 
både legitimitet og kvalitet af de aftaler, der indgås, er 
afhængig af, at de indgås mellem arbejdsmarkedets par-
ter. Hvis man udelukker en række faggrupper, når der 
forhandles, ryger grundlaget for den danske model”, si-
ger Lars Qvistgaard i en pressemeddelelse.

I Berlingske lufter AC-formanden bekymringer for, at 
ideologisk modvilje spiller en rolle, når det kommer til 
Socialdemokratiets involvering af paraplyorganisatio-
nen for de akademiske fagforeninger i politisk arbejde. 
Socialdemokratiet er tidligere blevet anklaget af kritike-
re for at tale ned til akademikere, blandt andet i 2017, da 
indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad udgav bogen 
“De lærdes tyranni”. 

“Det må stå enhver frit for, hvis man synes, der ikke 
skal uddannes så mange højtuddannede. Så må man jo 
politisk tage konsekvensen af det. Men det burde helt na-
turligt ikke betyde, at det også har konsekvenser i for-
hold til den måde, man historisk og traditionelt har 
involveret arbejdsmarkedets parter på”, siger Lars Qvist-
gaard til Berlingske.

Arbejderhistoriker: Det ligner klassekamp mod middelklassen
Socialdemokratiet har traditionelt set altid været et ar-
bejderparti. Forrige gang S havde regeringsmagten, var i 
2011-14 under Helle Thorning-Schmidt, hvor partiet efter 
skattereformer og forringelse af overførselsindkomster af 
kritikere blev anklaget for at have ført blå politik. 

Under den nuværende S-regering prøver partiet der-
for at “vende tilbage til rødderne”, forklarer historiker 
med speciale i arbejderbevægelser Lars K. Christensen.

“Man forsøger fra partiets side at markere den her po-
litiske nyorientering og tage afstand fra den forrige so-
cialdemokratiske regerings politik. Det er jo fair nok, 

Kun 5 ud af 25 gange er Akademikerne blevet 
repræsenteret i politisk arbejde nedsat af regeringen. 
AC-formand Lars Qvistgaard kalder det for “helt skævt”.

Fører Socialdemokratiet 
klassekamp mod 
akademikere?
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AC-formand Lars Qvistgaard kræver, at Akademikerne får en plads ved  
forhandlingsbordet.
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men det resulterer i en nærmest symbolsk afstandtagen 
fra de højtuddannede”, siger han.

Ifølge Lars K. Christensen så resulterer det i en hårde-
re tone over for akademikere, som ikke altid er fornuftigt.

“Det er nu kammet over, og man skal vise, at man i 
hvert fald ikke er et akademikerparti. Det bliver en form 
for klassekamp, hvor man ser sig sur på middelklassen, 
der har deres godt betalte job, og sådan set er ligeglade 
med arbejderen”.

Stiger akademikerfjendskheden?
Mike Gudbergsen, formand for de studerende i DSF, sy-
nes, at det er rimeligt, at Lars Qvistgaard rejser problem-
stillingen.

“Arbejderismen fylder rigtig meget i regeringsparti-
ets folketingsgruppe og ministerhold, og man vil styrke 
erhvervsuddannelserne, også gerne på bekostning af de 
lange, akademiske uddannelser”, siger han.

Mike Gudbergsen oplever, at der politisk bliver taget 
afstand fra akademikere, blandt andet med diskussioner 
om SU til kandidatstuderende og i debatten om “kolde” 
kontra “varme” hænder på velfærdsområdet. 

“Det er, som om akademikere ikke er på regeringens 
gode side. Det er synd, at der sker en selektering i, hvem 
der er de rigtige og vigtige, i stedet for at forholde sig ob-
jektivt til, hvad vi vil opnå som samfund. Det er ikke, 
fordi vi på universiteterne vil tilgodeses i forhold til er-
hvervseleverne, vi vil bare have, at der er plads til os 
alle”, siger han.

DSU-formand Frederik Vad Nielsen er ikke enig med 
Mike Gudbergsen.

“Generelt er det ikke overraskende, at en socialdemo-
kratisk regering konsulterer FH i politisk arbejde, og så 
har mange af AC’s medlemmer haft det lettere end an-
dre under coronakrisen, fordi de blot kunne flytte arbej-
det hjem. Derfor har de haft en meget lille rolle at spil-
le”, siger han. 

Frederik Vad Nielsen mener, at AC skal justere sit so-

ciale kompas, hvis organisationen skal gøre sig spilbar 
over for regeringen.

“Problemerne i samfundet skal løses i den rigtige 
rækkefølge, og der synes jeg ikke, at AC er særligt soli-
darisk over for andre faggrupper. I stedet for at erkende, 
at man har en meget privilegeret position i samfundet, 
og bruge den position til at sikre bedre forhold for andre 
faggrupper, så synes jeg, at man forsøger at rage mest 
muligt til sig selv”.

Kristian Madsen: AC må selv i spil
Den nyudnævnte chefredaktør for A4 Medier, Kristian 
Madsen, er enig med AC-formanden i, at Akademikerne 
bliver forbigået af Socialdemokratiet, om end han ikke er 
helt enig i Lars Qvistgaards analyse. Han peger på, at det 
i stor grad er AC’s “miniputstatus”, der gør udfaldet. 

“Det har altid været sådan, at LO var den store, FTF 

var med på en sidevogn, og Akademikerne var i sit eget 
lag, som havde sine egne mærkesager. Den miniputsta-
tus er blevet endnu større efter fusionen”, siger han.

Kristian Madsen, der tidligere var politisk kommen-
tator på Politiken, henviser til, at hovedorganisationer-
ne FTF og LO fusionerede i 2018 og dannede Fagbevæ-
gelsens Hovedorganisation, der repræsenterer omkring 
1.300.000 lønmodtagere fordelt i 64 fagforbund. Sam-
menlignet repræsenterer AC omkring 450.000 medlem-
mer fordelt på 28 fagforbund.

“AC accepterede en mindre, men afgørende rolle i en 
række mærkesager inden for bl.a. uddannelsesområdet 
og administration. Det er dog klart, at det bliver proble-
matisk, når man så bliver skubbet ud af nogle forhand-
linger, der er vigtige for målgruppen, det gælder fx digi-
taliseringspartnerskaber”, siger Kristian Madsen.

Kristian Madsen medgiver, at der i regeringen er nog-
le politiske strømninger, der ikke garanterer AC en plads 
ved bordet. Han mener dog, at AC selv må bringe sig i 
spil igen.

“Det er klart, at det ville være uhørt for en socialde-
mokratisk regering ikke at invitere FH med. Det er ikke 
utænkeligt ikke at have AC med. Jeg tror, at man på poli-
tisk niveau savner en specifik grund til, at AC skal sidde 
med ved bordet, og det kræver, at AC selv bringer noget i 
spil og viser, hvad organisationen kan byde ind med”, si-
ger Kristian Madsen.

AC-formand Lars Qvistgaard er blevet forelagt kritik-
ken, men har ikke ønsket at kommentere yderligere. ■

“Det bliver en form for klassekamp, 
hvor man ser sig sur på middelklassen”.
Lars K. Christensen, historiker med speciale i arbejderbevægelsen

DM Akademikerbladet 3 · Maj 2021  43

DSU-formand Frederik Vad Nielsen er ikke enig i 
Lars Qvistgaards kritik. Han mener, at AC skal være 
mere solidarisk over for andre faggrupper, hvis or-
ganisationen vil gøre sig spilbar over for regeringen.

INDFLYDELSE Af Magnus Vesth Skjødt · mvs@dm.dk · Foto: Ritzau/Scanpix
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Josefine Geisler følte sig totalt gjort til grin. 
Det obligatoriske kursusforløb skulle i fem 
uger klæde hende og de andre ledige akade-
mikere på til at finde et arbejde, men i stedet 
spildte hun sin tid på præsentationer fyldt 
med fejl og floskler.

“På et tidspunkt stod der “Tak for i dag” på tre for-
skellige slides i den samme præsentation. Ingen af dem 
var dagens sidste”, fortæller Josefine Geisler, der er ud-
dannet cand.mag., og som har været ledig siden novem-
ber sidste år.

Den 22. februar startede hun i et aktiveringsfor-
løb hos den private virksomhed Marselisborg gennem 
Jobcenter København. I fem uger skulle hun to dage 
om ugen i to timer deltage i jobkurser, der blandt andet 
handlede om LinkedIn, brancheskift, den gode ansøg-
ning og SMART-mål.

Nu er forløbet færdigt, og tilbage står Josefine Geisler 
uden at være blevet klogere. 

“Jeg synes ikke, at kurset har givet mig noget som 
helst. Det har ikke gjort nogen forskel i min jobsøgning. 
Jeg står tilbage med en negativ følelse, fordi det virker, 
som om ingen gjorde sig umage”. 

Spild af tid
På grund af corona foregik kurserne online, hvor der var 
mellem 60 og 80 deltagere fra forskellige fag og alders-
grupper. 

Der var både bioteknikere og humanister, folk med ba-
cheloruddannelser og ph.d.er, dimittender og folk, som 
var få måneder fra pensionen, fortæller Josefine Geisler. 

“Generelt var niveauet rigtig lavt. Underviseren snakke-
de til os, som kom vi alle direkte fra universitetet og bare 
skulle være taknemmelige for et hvilket som helst job. Det 
føltes ydmygende. Nogle af de aktiviteter, vi lavede, gav 
slet ikke mening, i forhold til hvor fagligt brogede vi var”.

Lektor ved Department of Organization på CBS Frans 
Bévort er kritisk over for holdstørrelsen.

DM’s formand kritiserer meningsløs aktivering. Det sker 
efter DM Akademikerbladets afdækning af 29-årige Josefine 
Geislers “ydmygende” og “pinlige” aktiveringsforløb. 

Skarp kritik 
af “jobkurset 
fra helvede”
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“Det lyder, som om de har gjort coaching til en pøl-
sefabrik, og det er det modsatte af, hvad man bør gøre, 
hvis man skal opnå det, som coaching kan. Hvis holdene 
er så store, at man skal inkludere alle, så inkluderer man 
i sidste ende ingen. I stedet sidder alle og tænker, at de 

ikke bliver set, og at det er spild af tid”, siger 
Frans Bévort.

Han forstår godt Josefine Geislers frustra-
tion over kursusforløbets kvalitet.

“Kursusforløbet går jo ud på, at man skal 
inspirere den arbejdsløse til at søge job og se 
sig selv i en helt anden kontekst, end man må-
ske havde drømt om. Det er jo i grunden en 
meget individuel proces, men som er standar-
diseret til alle. Man kan sagtens gennemfø-
re coaching med flere deltagere, men så skal 
man sætte det op, så deltagerne kan spejle 
sig i hinanden. Man kan jo ikke nødvendigvis 
lære meget af en 55-årig biolog, hvis man selv 
er en 28-årig nyudklækket humanist”.

“Flip mønten” 
Til kurset om brancheskift er der i PowerPoint-præsen-
tationen et billede af en hånd, som kaster en mønt op i 
luften. 

Med budskabet “flip mønten” vil underviseren lære 
deltagerne, hvordan de skal “flippe mønten, når de mø-
der et problem”.

“Underviseren brugte bare en masse metaforer, men 
han forklarede dem ikke. Betyder “flip mønten”, at vi 
skal se tingene fra den positive side, eller at vi skal lade 
tingene være op til tilfældighederne?” fortæller Josefi-
ne Geisler. 

Situationen med møntmetaforen er ifølge hende bare 
et ud af mange eksempler på, hvordan Marselisborg ikke 
gad gøre sig umage. 

“Det virkede, som om de bare ville tjene nogle lette 
penge”.

Frans Bévort har set nogle af de slides, som blev brugt 
på kurset Brancheskift. Han er enig i, at der ikke skal 

Josefine Geisler var så skuffet over 
PowerPoint-præsentationen til sit kursus, 
at hun tog billeder undervejs. 

“Det er selvfølgelig 
uheldigt med stavefejl,  
så det retter vi op på”. 
Rene Jeddi Pedersen, områdeleder



være fejl i præsentationer, men han mener ikke, at præ-
sentationens indhold i sig selv er et problem.

“Tingene skal selvfølgelig være i orden, og jeg kan 
godt se, at der er stavefejl, og at nogle af opgavebeskri-
velserne måske er lidt dårligt formuleret, men øvelserne 
i sig selv kan sagtens fungere, hvis altså underviseren er 
god”, siger Frans Bévort og understreger, at det er svært 
at bedømme udelukkende fra slides.

Karrierespecialist Ricki Nielsen kalder materialet fra 
PowerPoint-showet “90’er-agtigt”, men han mener heller 
ikke, at øvelserne i sig selv er dårlige.

Til gengæld illustrerer PowerPoint-oplæggene, at der 
mangler tid og ressourcer til at tilrettelægge kurserne, 
mener han.

“Det her ligner et firma, som er underlagt krav. De 
bruger måske 80-90 procent af deres ressourcer på lov-
pligtige ting, og så har de 10-20 procent tilbage til at ud-
vikle interessant materiale”.

Ikke for alle 
Ricki Nielsen forstår godt, at Josefine Geisler bliver vred, 
når hun deltager i et sådant aktiveringsforløb. Det er 
nemlig slet ikke tilrettelagt til folk som hende.

“Jeg har før set folk, som har haft masser af energi og 
gåpåmod på vej ind til jobcenteret. Så snart de kommer 
ud derfra, er lysene i deres øjne slukket. Der er rigtig 
mange, som gerne vil have et job, men i jobcenteret bli-
ver de behandlet, som om de ikke vil. Det hiver motivati-
onen ud af dem”, siger Ricki Nielsen.

I sidste ende er det ikke kun underviserens eller fir-
maet Marselisborgs skyld, at jobcentrene udbyder så dår-
lige kurser, mener Ricki Nielsen.

“Intentionerne fra jobcentrene er gode. De vil gerne, 
men de har ikke tiden og pengene til at udvikle de til-
bud, som ville give mening. I sidste ende er det politiker-
ne, som bestemmer jobcentrenes krav og ressourcer”.

Hvis det stod til ham, burde ledige som Josefine Geis-
ler selv kunne vælge, hvilke kurser der er relevante for 
deres jobsøgning.

“I stedet for at kontrollere dem, som gerne vil i job, så 
bør man hjælpe med at finde de løsninger, de kan bruge. 
Hvis man har arbejdet som SoMe-ansat, har man måske 
ikke brug for et standard-LinkedIn-kursus sammen med 
60 andre”, siger Ricki Nielsen.

Endelig færdig!
Mens Josefine Geisler to gange om ugen sidder foran sin 
computer i lejligheden på Østerbro i København, begyn-
der hun at livetweete om sine oplevelser fra jobkurset 
på Twitter. 

“Jeg havde kun været til det første kursus i fem mi-
nutter, da jeg begyndte at skrive om det. Jeg tror, at det 
var en måde for mig at komme af med mine frustratio-
ner på”.

På Twitter skriver hun blandt andet: 
“Okay jeg er i “breakout room” med 4 andre deltagere 

og det her kursus hænger (også) dem langt ud af halsen og 
de er blevet totalt nedbrudt af hans pisk og hans “du SKAL 
være gartner” og at man ikke engang (iflg. ham) må have 
lov til at være på dagpenge, mens man søger jobs man rent 
faktisk er uddannet til og HAR erfaring inde for ...”. 

Flere liker og deler Josefine Geislers opslag, og da hun 
den 26. marts skal til sit sidste kursus hos Marselisborg, 
skriver hun på Twitter:

“SIDSTE JOBKURSUS IDAG!!!! HAR I SAT CHAMPAG-
NEN OVER??”

Opslaget fik 143 likes. 
“Jeg er blevet kontaktet på LinkedIn af et par stykker, 

som havde været på det samme kursus, og som bare vil-
le sige, at de havde oplevet præcis det samme som mig. 
Det har været rart at blive valideret i min oplevelse af 
kursusforløbet”. 

Men på et tidspunkt overvejede Josefine Geisler fak-
tisk at stoppe med at dele sine betragtninger på socia-
le medier. 

“Jeg blev ringet op af underviseren ud af det blå. Han 
spurgte, om jeg kunne give ham noget feedback til un-
dervisningen, og jeg fortalte ham om mine oplevelser. 
Han affejede mig bare og prøvede at bortforklare”. 

Underviseren lød ikke truende, men det gjorde hende 
alligevel usikker. 

“Jeg ved ikke, om han kunne ødelægge noget for mig 
hos jobcenteret. Det skræmte mig, at han bare ringede 
sådan ud af det blå. Dette kunne kun være, fordi han har 
læst teksterne på Twitter”.

Opkaldet fra underviseren sidder stadig i Josefine 
Geisler i dag. 
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LEDIGHED

“På et tidspunkt stod der “Tak for 
i dag” på tre forskellige slides i 
den samme præsentation. Ingen 
af dem var dagens sidste”.
Josefine Geisler, cand.mag

 Josefine Geisler har været le-
dig siden november, hvor hun på 
grund af corona mistede sit job 
som kommunikationsansat i en 
startupvirksomhed. 

.
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“Jeg synes, det er en vigtig debat, og jeg 
synes, det er ærgerligt, hvis det slutter her. 
Det er jo et vanvittigt dyrt beskæftigelses-
system, når der ikke stilles flere krav til le-
verandørerne. Men jeg har ikke lyst til at 
være ansigt på hele diskussionen”. 

En samtale om ugen
Ud over de to ugentlige kurser hos Mar-
selisborg har Josefine Geisler også haft en 
ugentlig en til en-samtale med en konsu-
lent fra Marselisborg.

Josefine Geisler fortæller, at hendes kri-
tik af Marselisborg udelukkende handler 
om kursusdelen, da hun er tilfreds med det 
individuelle forløb med konsulenten.

I en mail til DM Akademikerbladet sva-
rer områdeleder ved Marselisborg Work & 
Life Rene Jeddi Pedersen, at Marselisborg 
prioriterer den individuelle vejledning over 
kurserne i aktiveringsforløbet.

“I stedet for at sammensætte deltage-
re i grupper baseret på faggrupper, uddan-

nelsesniveau og erfaringsbaggrund prioriterer vi vores 
ressourcer på den individuelle vejledning. Et utal af un-
dersøgelser peger på, at det er i den individuelle samta-
le mellem deltageren og en fast konsulent, at den ledige 
føler sig bedst hjulpet i sin jobsøgning”, svarer Rene Jed-
di Pedersen, som også har undervist på nogle af de hold, 
Josefine Geisler kritiserer.

Det er Københavns Kommunes Beskæftigelses- og In-
tegrationsforvaltning, som har hyret Marselisborg til at 
afholde aktiveringsforløb for ledige. Her er de ikke eni-
ge i kritikken af kursernes holdstørrelse og brogede sam-
mensætning af deltagere.  

“Vejlednings- og opkvalificeringsaktiviteter skal selv-
følgelig give mening. Vi mener dog ikke, at aktiviteter i 
gruppe per se bliver meningsløse, hvis holdene er sto-
re eller består af forskellige AC-profiler. Det handler i høj 
grad om den specifikke situation og aktivitetens karak-
ter/formål og det, den fagprofessionelle har at byde ind 
med”, skriver Københavns Kommune i en mail til DM 
Akademikerbladet og fortsætter: 

 “Vi forventer dog kvalitet i indsatsen og forventer en 
bemanding på disse digitale aktiviteter, som er tilpasset 
(dvs. at der er et rimeligt forhold ml. deltagere/undervi-
sere), samt nogle lærings- og tilrettelæggelsesmetoder, 
som gør, at de ledige har de bedste forudsætninger for at 
få noget ud af de enkelte aktiviteter. Det kan fx være ved 
brug af breakoutrooms, højere bemanding af undervise-
re til at styre spørgsmål i chatten mv.”. 

Områdeleder i Marselisborg Rene Jeddi Pedersen er 
glad for, at Frans Bévort og Ricki Nielsen finder kursus-
materialet relevant. Han fortæller, at Marselisborg væg-
ter højt, at metoderne er afprøvede og gennemtestede. 
Desuden er det ikke den enkelte underviser, som opdate-
rer materialet.

“Vi underviser ud fra et fælles koncept, hvorfor nye 
metoder og tiltag i sagens natur skal udgå fra den fagli-
ge ledelse, så vi sikrer, at undervisere og vejledere kører 
i samme overordnede retning”, skriver han.

Marselisborg vil dog rette op på stavefejlene i oplæg-
gene, oplyser Rene Jeddi Pedersen.

“Det er selvfølgelig uheldigt med stavefejl, så det ret-
ter vi op på”.

Han ønsker ikke at kommentere på opkaldet, som Jo-
sefine Geisler modtog. 

Et samlet forløb 
Hos DM kalder formand Camilla Gregersen et forløb som 
Josefine Geislers “frygteligt deprimerende”.  

“Man er nødt til at tage udgangspunkt i den enkelte, 
så aktiveringskurser ikke opleves meningsløse. Jeg sy-
nes, man stadig hører om forløb, der ingen mening gi-
ver, og det er jo frygteligt deprimerende – og her skal 
man huske, at de ledige er i en presset situation, hvor 
humøret i forvejen er lavt”, skriver hun i en mail til DM 
Akademikerbladet. 

Camilla Gregersen så gerne, at aktiveringsforløbene 
fokuserede mere på de virksomhedsrettede indsatser. 

“Jeg synes, at kommunerne skal lægge deres æg i den 
kurv og fokusere benhårdt på virksomhedsrettede ind-
satser, hvor ledige matches 1:1 med en virksomhed. Det 
er lidt dyrere, men til gengæld slipper man for at beta-
le til forløb, der måske mest virker som beskæftigelse i 
sig selv”. 

Vicedirektør i Magistrenes A-kasse Marianne Rossan-
der mener også, at aktiveringsforløbene er bedst givet ud, 
hvis de fokuserer på at hjælpe den individuelle ledige. 

“Jeg tænker, uanset om man er ledig akademiker el-
ler andet, så bør et godt aktiveringsforløb altid tage ud-
gangspunkt i den enkelte. Der findes ingen “one size fits 
all”, når det handler om aktivering. Det skal derimod 
tage udgangspunkt i den enkeltes kompetencer”. 

Hvis der er noget, Josefine Geisler har fundet ud af 

gennem kursusforløbet, så er det, hvad hun kunne have 
haft brug for, forklarer hun. 

“Jeg kunne godt have brugt et kursus i jobsøgnings-
strategi, hvor man hører om, hvordan man planlægger 
sin dag og holder sig motiveret i jobsøgningen. Det må 
jeg selv finde ud af via mit netværk nu”. 

Hun regner ikke med, at hun fra nu af kan se tilba-
ge og hente de værktøjer og strategier i sin videre job-
søgning. Men det kan også blive svært, da hun aldrig har 
modtaget materialet fra Marselisborg. 

“Efter hvert kursus sagde de, at de ville sende os præ-
sentationerne, så vi selv kunne arbejde videre med ind-
holdet, men de sendte os aldrig noget”. ■

LEDIGHED

“Jeg synes, man stadig hører om forløb, 
der ingen mening giver, og det er jo 
frygteligt deprimerende – og her skal man 
huske, at de ledige er i en presset 
situation, hvor humøret i forvejen er lavt”.
Camilla Gregersen, formand for DM
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DM Akademikerbladet har spurgt læserne om deres gode og dårlige 
oplevelser med jobkurser på Facebook. Læs et udpluk af svarene her.

Screenshots er taget fra Facebook med brugernes tilladelse.

Her er læsernes 
værste oplevelser 
med jobkurser

LEDIGHED Af Benedicte Borelli · beb@dm.dk



Se de ledige stillinger her
www.naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger

Nyt job?
Gør en forskel

LEDIGHED Af Benedicte Borelli · beb@dm.dk
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85 procent af lederne mener, at de ofte kæmper 
med at løse de forkerte problemer. Reframing 
er en simpel metode til at gentænke, hvad 
problemet egentlig er, lyder det i ny bog. Thomas 
Wedell-Wedellsborg mener, at det er takket være 
hans humanistbaggrund, at han som den første 
dansker fik udgivet en bog på det prestigefyldte 
Harvard Business Review Press.

S P I L D E R  D U  
    D I N  T I D  P Å  F O R K E R T E 
P R O B L E M E R ? 

PROBLEMLØSNING Af Anna Dalsgaard · ada@dm.dk · Foto: Gregers Heering og Innovation Roundtable

M åske har du prøvet at bruge mange timer 
på et projekt, som enten bliver op-
givet, allerede inden det er fær-
digt, eller ender med ikke at blive 
brugt til noget. 

Ifølge international ledelses-
rådgiver Thomas Wedell-Wedellsborg er du i så fald 
langtfra den eneste. Han har gennemført en survey 
blandt topledere, hvor 85 procent svarer, at de ikke 
er gode nok til at få øje på de rigtige problemer.

“Det betyder, at ledere tager de forkerte strategi-
ske kampe, og at team bruger ressourcer på ligegyl-
digt arbejde”, siger Thomas Wedell-Wedellsborg.

Han arbejder fra sin base i New York, hvor han 
hjælper virksomheder til at gentænke deres proble-
mer, og har i ti år studeret de praktiske aspekter af inno-
vation og problemløsning på arbejdspladser. 

“Hvis man fokuserer på det forkerte problem, kan 
man bruge hele og halve år uden at få noget ud af det. Og 
selv om nogen i teamet undervejs skulle finde ud af, at 
man ikke er på rette spor, fortsætter arbejdet ofte, fordi 
der er sat penge af til det i budgettet, og ledelsen forven-
ter en løsning”, siger Thomas Wedell-Wedellsborg, som 
har skrevet bogen “What’s Your Problem?” med undertit-
len “To Solve Your Toughest Problems, Change the Pro-
blems You Solve”, som sidste år udkom på forlaget Har-
vard Business Review Press. Bogen er nu udkommet på 
dansk med samme titel og undertitlen “Løs dine stør-
ste problemer gennem reframing”.

Elevatoren skal ikke nødvendigvis køre hurtigere
Thomas Wedell-Wedellsborgs grundidé er, at måden, 
du formulerer – eller framer – dit problem på, er afgø-
rende for, hvilke løsninger du kommer frem til.

“Du kan komme på markant bedre løsninger, hvis 
du ændrer den måde, du anskuer problemet på. Altså 
når du reframer det”, siger han.

Et af hans eksempler er en udlejer, som er udfor-
dret af, at lejerne klager over elevatoren. Den er for 
langsom.

“What’s Your Problem?” af 
Thomas Wedell-Wedellsborg 
er udkommet på Harvard 
Business Review Press i 
2020 og på dansk samme år 
med samme titel og undertit-
len “Løs dine største proble-
mer gennem reframing” på 
forlaget Content Publishing.

Læs mere om reframing:
howtoreframe.com 
wedellsblog.com
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“En typisk vanereaktion ville være at gå i gang 
med at finde ud af, hvordan elevatoren kan gøres 
hurtigere. Men det betaler sig ofte at anskue proble-
met fra flere vinkler i stedet for straks at gå i løsnings-
mode”, siger han.

Han anbefaler, at man forsøger at se problemet fra 
flere sider, og i dette tilfælde kan man fx spørge le-
jerne, hvad det betyder for dem, at elevatoren er for 
langsom. Svaret kunne fx være, at ventetiden er irri-
terende.

“Så har vi reframet problemet. I stedet for at gøre 
elevatoren hurtigere skal vi nu finde løsninger på, 
hvordan vi får ventetiden til at føles kortere, og det 
kunne være at opstille en infoskærm, spille musik og 
sætte spejle op ved elevatoren”, siger han. 

Praksisnær metode
Thomas Wedell-Wedellsborg har udviklet metoden på 
baggrund af over 50 års forskning. 

“Der er blevet tænkt over problemløsning inden 
for mange forskellige discipliner. Jeg har lavet et tvær-
snit og taget de bedste redskaber med. Derudover har 
jeg i fem år finjusteret metoden i samarbejde med for-
skellige virksomheder”, siger han. 

Det har været vigtigt for ham, at metoden er nem 
at bruge i praksis, og derfor har han brugt en del tid 
på at gøre metoden så simpel som muligt. 

“Jeg tror, mit fokus på praksis stammer fra min mi-
litærtid, hvor jeg var i Livgarden i godt fire år. Vi hav-
de de fineste strategier, men hvis radiomanden i 3. 
deling ikke var med, nyttede det ikke”, siger Thomas 
Wedell-Wedellsborg.

Derfor er bogens format en håndbog med illustra-
tioner, som han selv har tegnet. 

“Harvard foreslog en professionel tegner, men jeg 
syntes, det ville være fremmedgørende. Det har en 
værdi, at læseren selv kan tegne noget lignende på et 
møde”, siger han.

Troede, at alle kunne reframe
Thomas Wedell-Wedellsborg har læst film- og medievi-
denskab på Københavns Universitet og overvejede en 
ph.d. Det blev en MBA (Master of Business Administra-
tion) på IESE Business School i Barcelona i stedet.

Her blev han opmærksom på, at han med sin huma-
nistiske baggrund lagde mærke til nogle andre ting end 
de fleste andre studerende. Mens de andre oftest gik 
lige på et problem, brugte han analysemetoderne fra 
film- og medievidenskab.

“Fortolkning er en grundsten i alle humanistiske di-
scipliner, og det sætter os i stand til at forstå de men-
nesker, det handler om, når man skal løse et problem”, 
mener han.

Han mener også, at der er en direkte kobling mel-
lem den humanistiske uddannelse og hans tilgang til 
innovation og problemløsning. 

“Da jeg startede med at studere innovation, var jeg 
så heldig både at kunne arbejde med det teoretiske 
plan og samtidig se, hvordan teorierne reelt blev imple-
menteret i firmaer”, siger han.

“I det krydsfelt opdagede jeg, ar der var noget galt. 
Folk var ikke gode til at diagnosticere problemer. Det 
overraskede mig, for jeg troede, det var et afdækket 
felt. Einstein talte om det, og allerede i 60’erne fik man 
empiriske beviser for, at det er vigtigt”. 

Han blev opmærksom på, at selv højtuddannede 
topchefer som regel ikke var gode til problemdiagnose, 
og de få, der var gode til det, vidste typisk ikke hvorfor. 
De havde det bare på rygraden og kunne derfor ikke 
lære andre det.

Thomas Wedell-Wedellsborg ville ikke være sin hu-
manistbaggrund foruden og mener, at den i højere 
grad end MBA-uddannelsen er årsagen til, at han blev 
den første dansker, der fik udgivet en bog på Harvard 
Business Review Press i 2013. Det var bogen “Innova-
tion as Usual”, som han skrev sammen med kollegaen 
Paddy Miller. ■

5 grunde til at lære reframingmetoden
1. Undgå at løse de  
forkerte problemer
Undgå at “flytte rundt på 
dækstolene på Titanic” og bruge din 
energi forkert.

2. Find innovative løsninger
Hvis du insisterer på, at der kun 
findes én rigtig fortolkning af 
problemet, er det sværere at se de 
kreative løsninger.

3. Træf bedre beslutninger
Forskning viser, at det er 
fordelagtigt at generere flere 
muligheder at vælge imellem, når 
man løser problemer.

4. Dine karrieremuligheder 
bliver større
Ifølge World Economic Forum er tre 
af de vigtigste færdigheder evnen til 
at løse komplekse problemer, kritisk 
tænkning og kreativitet. 

5. Et sundere samfund
Reframing kan bruges til at finde 
nye løsninger på dybt rodfæstede 
samfundskonflikter, og du bliver 
bedre til at opdage, når andre prøver 
at manipulere dig, via framing. 

Kilde: Thomas Wedell-Wedellsborg

“Det overraskede mig, at selv højtuddannede topchefer ikke kunne 
diagnosticere problemer. Man kan sige, at jeg opdagede et missing link i 
forhold til problemløsning i praksis”, siger Thomas Wedell-Wedellsborg, 
ledelsesrådgiver og cand.mag. i film- og medievidenskab.



Medlemsmøder og workshops 
Fremtidens digitale 
underviserpraksis
10. maj 2021 — Online

Bæredygtighed og verdensmål
10. maj 2021 — Online

Introduktion til 
mentorprogrammet
11. maj 2021 — Online

How do we create better well-
being for PhD-students?
11. maj 2021 — Online

Geeti Amiri om Rockwool 
Fondens nyeste forskning
12. maj 2021 — København / 
Online

Sådan navigerer du i fusioner 
og sammenlægninger
18. maj 2021 — Online

Digitalt Fagligt 
Forsamlingshus: Perspektiver 
på klima 
19. maj 2021 — Online

Sådan håndterer du 
diskrimination og racisme på 
arbejdspladsen
20. maj 2021 — Online

Få en bedre nattesøvn 
20. maj 2021 — Online

Global karriere — på vej tilbage 
til det danske arbejdsmarked? 
20. maj 2021 — Online 

Drømmer du om boligkøb?
25. maj 2021 — Online

Reboarding — kom godt videre 
efter coronakrisen
18. maj 2021 — Online

Det fleksible arbejdsliv - 
velsignelse, forbandelse eller 
begge dele?
25. maj 2021 — Online 

Sidemandsoplæring — effektiv 
videndeling 
26. maj 2021 — Online

Sæt strøm til 
arrangementskompasset
26. maj 2021 — Online

At vandre er at leve — om 
gåturens filosofi
27. maj 2021 — Online

Slip for chikanen
28. maj 2021 — Online

Hvordan ser fremtiden ud for 
verdensordenen?
31. maj 2021 — Online

Brug online-learning til at 
udvikle karrieren
1. juni 2021 — Online

Eva Smith og kampen for 
retfærdighed 
3. juni 2021 — København / Online

Creating good working 
conditions for PhD students 
4. juni 2021 — Aarhus

Virtuel karisma & 
gennemslagskraft
4. juni 2021 — Online

How do you use your PhD in 
negotiations?
7. juni 2021 — Online

Du har ’kun’ tre liv!
10. juni 2021 — Online

The Danish labour market for 
foreigners
16. juni 2021 — Online

Hvordan indtager du rummet, 
når du er online?
24. juni 2021 — Online

Lær at bekæmpe sexisme med 
adfærdsdesign
11. juni 2021 — København
30. juni 2021 — Aarhus

Unge
Ligestilling på 
arbejdsmarkedet med  
Emma Holten 
10. maj 2021 — Online

Eksamensforberedelse
11. maj 2021 — Online

Workshop — Din vej ind i  
tech-branchen som humanist
12. maj 2021 — Online

Samfundets udfordringer 
kalder på humanister
20. maj 2021 — Online

Kunstens verdensmål med 
Pernille Rosendahl og Michael 
Thouber
25. maj 2021 — Online

Kunstens verdensmål  
med Zenia Stampe og  
Kasper Holten 
7. juni 2021 — Online

En fremtid som projektleder 
I — kom godt i gang med 
projektkarrieren
30. august 2021 — Aarhus

Har du styr på alle de  
”kedelige ting” i livet?
7. september 2021 — København
9. september 2021 — Aarhus 

Ledig 
Sådan får du JA
12. maj 2021 — Online

På dagpenge — hvilke 
muligheder har du for at 
arbejde som freelancer og 
selvstændig?
12. maj 2021 — Online 

Din ansøgning peger ind i 
fremtiden
18. maj 2021 — Online 

Energi og motivation
20. maj 2021 — Online

Den kreative ansøgning
25. maj 2021 — Online 

Fundraising
1. juni 2021 — København

PowerPoint grundkursus
2. juni 2021 — Online 

Photoshop grundkursus 
3. juni 2021 — Online

Den faciliterende projektleder
7. juni 2021 — København

Data Intelligence
9. juni 2021 — København 

Konferencer 
NGO-dag — Relationer  
og samspil 
1. juni 2021 — København / Online

Beskæftigelse — lad de ledige 
komme til orde 
9. juni 2021 — Online 

Den Digitale Borger  
— Har vi glemt mennesket?
17. juni 2021 — København

Vidensfestival 
28. august 2021 — København

Arbejdsmiljøkonference 
15. september 2021 — København 

For ledere 
Børsen Executive Club: 
Medarbejderpassion skal gøre 
op med status quo
12. maj 2021 — Online

Børsen Executive Club:  
Mød Jeppe Christiansen
17. juni 2021 — Online

For freelancere og 
selvstændige 
Fordele og ulemper for den 
soloselvstændige
20. august 2021 — Frederiksdal
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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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Medlemsmøder og workshops 
Fremtidens digitale 
underviserpraksis
10. maj 2021 — Online

Bæredygtighed og verdensmål
10. maj 2021 — Online

Introduktion til 
mentorprogrammet
11. maj 2021 — Online

How do we create better well-
being for PhD-students?
11. maj 2021 — Online

Geeti Amiri om Rockwool 
Fondens nyeste forskning
12. maj 2021 — København / 
Online

Sådan navigerer du i fusioner 
og sammenlægninger
18. maj 2021 — Online

Digitalt Fagligt 
Forsamlingshus: Perspektiver 
på klima 
19. maj 2021 — Online

Sådan håndterer du 
diskrimination og racisme på 
arbejdspladsen
20. maj 2021 — Online

Få en bedre nattesøvn 
20. maj 2021 — Online

Global karriere — på vej tilbage 
til det danske arbejdsmarked? 
20. maj 2021 — Online 

Drømmer du om boligkøb?
25. maj 2021 — Online

Reboarding — kom godt videre 
efter coronakrisen
18. maj 2021 — Online

Det fleksible arbejdsliv - 
velsignelse, forbandelse eller 
begge dele?
25. maj 2021 — Online 

Sidemandsoplæring — effektiv 
videndeling 
26. maj 2021 — Online

Sæt strøm til 
arrangementskompasset
26. maj 2021 — Online

At vandre er at leve — om 
gåturens filosofi
27. maj 2021 — Online

Slip for chikanen
28. maj 2021 — Online

Hvordan ser fremtiden ud for 
verdensordenen?
31. maj 2021 — Online

Brug online-learning til at 
udvikle karrieren
1. juni 2021 — Online

Eva Smith og kampen for 
retfærdighed 
3. juni 2021 — København / Online

Creating good working 
conditions for PhD students 
4. juni 2021 — Aarhus

Virtuel karisma & 
gennemslagskraft
4. juni 2021 — Online

How do you use your PhD in 
negotiations?
7. juni 2021 — Online

Du har ’kun’ tre liv!
10. juni 2021 — Online

The Danish labour market for 
foreigners
16. juni 2021 — Online

Hvordan indtager du rummet, 
når du er online?
24. juni 2021 — Online

Lær at bekæmpe sexisme med 
adfærdsdesign
11. juni 2021 — København
30. juni 2021 — Aarhus

Unge
Ligestilling på 
arbejdsmarkedet med  
Emma Holten 
10. maj 2021 — Online

Eksamensforberedelse
11. maj 2021 — Online

Workshop — Din vej ind i  
tech-branchen som humanist
12. maj 2021 — Online

Samfundets udfordringer 
kalder på humanister
20. maj 2021 — Online

Kunstens verdensmål med 
Pernille Rosendahl og Michael 
Thouber
25. maj 2021 — Online

Kunstens verdensmål  
med Zenia Stampe og  
Kasper Holten 
7. juni 2021 — Online

En fremtid som projektleder 
I — kom godt i gang med 
projektkarrieren
30. august 2021 — Aarhus

Har du styr på alle de  
”kedelige ting” i livet?
7. september 2021 — København
9. september 2021 — Aarhus 

Ledig 
Sådan får du JA
12. maj 2021 — Online

På dagpenge — hvilke 
muligheder har du for at 
arbejde som freelancer og 
selvstændig?
12. maj 2021 — Online 

Din ansøgning peger ind i 
fremtiden
18. maj 2021 — Online 

Energi og motivation
20. maj 2021 — Online

Den kreative ansøgning
25. maj 2021 — Online 

Fundraising
1. juni 2021 — København

PowerPoint grundkursus
2. juni 2021 — Online 

Photoshop grundkursus 
3. juni 2021 — Online

Den faciliterende projektleder
7. juni 2021 — København

Data Intelligence
9. juni 2021 — København 

Konferencer 
NGO-dag — Relationer  
og samspil 
1. juni 2021 — København / Online

Beskæftigelse — lad de ledige 
komme til orde 
9. juni 2021 — Online 

Den Digitale Borger  
— Har vi glemt mennesket?
17. juni 2021 — København

Vidensfestival 
28. august 2021 — København

Arbejdsmiljøkonference 
15. september 2021 — København 

For ledere 
Børsen Executive Club: 
Medarbejderpassion skal gøre 
op med status quo
12. maj 2021 — Online

Børsen Executive Club:  
Mød Jeppe Christiansen
17. juni 2021 — Online

For freelancere og 
selvstændige 
Fordele og ulemper for den 
soloselvstændige
20. august 2021 — Frederiksdal
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Som medlem af Dansk Magisterforening kan du forsikre din bolig, dit indbo, cykel, bil, dig selv  
og din familie hos Lærerstandens Brandforsikring.

Lærerstandens Brandforsikring er et medlemsejet forsikringsfællesskab. Det betyder, at penge-
ne alene arbejder for vores medlemmer for at sikre de bedste priser og de bedste dækninger til 
medlemmerne.

Og hvert år udbetaler vi loyalitetsrabat til medlemmer, der har haft deres indboforsikring hos os i 
mindst 3 år.

Læs mere om forsikringerne og beregn din pris på lb.dk eller ring til os på 33 48 51 07

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø

Vores forsikringer er flere gange blevet hædret  
af Forbrugerrådet Tænks magasin Penge.

Vi er blandt andet ”Bedst i test” på den samlede  
forsikringspakke af indbo-, ulykke-, bil- og husforsikringer.

Et forsikringsfællesskab  
for medlemmer af  
Dansk Magisterforening



ULOVLIG DELING AF LÆREBØGER UNDERGRAVER DANSK VIDENSPRODUKTION
Af direktør Christine Bødtcher-Hansen, Danske Forlag, direktør Maria Fredenslund, RettighedsAlliancen,  
formand Morten Visby, Dansk Forfatterforening, og uddannelses-og forskningspolitisk chef Mads Eriksen, Dansk Erhverv

Den danske samfundsmodel afhænger af konstant udvikling af vi-
den og færdigheder. Danske forlag og forfattere leverer et afgøren-
de bidrag med forskning og viden til studerende gennem trykte og 
digitale lærebøger af høj faglig kvalitet og troværdighed, som de 
studerende efterspørger.

Udgivelsen af lærebøger afhænger af et velfungerende marked, 
der giver de økonomiske forudsætninger for et højt kvalitetsni-
veau. Men markedet er udfordret af den ulovlige deling af digitale 
lærebøger blandt de studerende.

Epinion har undersøgt omfanget af ulovlig deling af lærebø-
ger på højere uddannelser. Undersøgelsen bekræfter, at den ulovli-
ge deling af lærebøger er omfattende, et billede, som RettighedsAl-
liancen ser ved stikprøveindblik i det ulovlige køb og salg på bl.a. 
Facebook. 

Epinion viser, at den ulovlige deling af lærebøger er meget ud-
bredt på alle typer af uddannelser. Halvdelen af de studerende, 
der benytter digitale lærebøger, har anskaffet sig mindst én lære-
bog ulovligt. Undersøgelsen viser også, at den ulovlige deling pri-
mært sker imellem de studerende, men også tutorer, vejledere og 
undervisere deler lærebøger ulovligt.

Samtidig viser Epinion, at de studerende, der deler ulovligt ma-
teriale, ikke mangler viden om, hvad der er lovligt eller ulovligt. 68 
procent af de studerende er vel vidende om, at videresalg og deling 
af digitale lærebøger er ulovligt, men de gør det alligevel. Undersø-
gelsen viser, at der er etableret en uheldig norm blandt de stude-
rende om, at ulovlig deling er i orden.

Den alvorlige konsekvens er, at hvis der ikke er et sundt mar-

ked for udgivelse af lærebøger, så vil de ophøre med at blive udgi-
vet, og i sidste ende bliver en afgørende kanal for vidensformidling 
undergravet. Oplysning om, hvad der er lovligt og ulovligt, er ikke 
længere nok, og det er nødvendigt, at det fra centralt niveau og fra 
politisk side italesættes, at ulovlig deling af lærebøger er et seriøst 
problem, der undergraver vidensproduktion, og som fremadrettet 
får alvorlige konsekvenser.

Derfor skal uddannelsesinstitutionerne engagere sig og tage et 
medansvar. Det skal meldes klart ud til de studerende, at ulovlig 
deling er en uacceptabel norm, som ikke alene har konsekvenser 
for opretholdelsen af en høj faglighed, men også for den enkelte 
studerende i form af risiko for sanktioner. Det er vigtigt, at uddan-
nelsesinstitutionerne påtager sig at sende klare signaler om de-
res holdning til den lovovertrædelse, som ulovlig deling af lærebø-
ger er.

Respekt for andres rettigheder og vidensproduktion bør være 
grundlæggende værdier på en uddannelsesinstitution. Vi ser der-
for frem til en dialog med ledelserne på uddannelsesinstitutioner 
om konkrete tiltag.

I undervisningsverdenen har man under Covid-19-restriktioner væ-
ret udsat for en stejl læringskurve. Jeg taler ikke om de studerende, 
omend situationen har krævet meget af dem med lange forløb ude-
lukkende med onlineundervisning. Jeg vil gerne rette opmærksom-
heden mod undervisernes stejle læringskurve hen over hele 2020, 
når vi nu ser tilbage på et år med nedlukninger i Undervisnings-
danmark.

Alt imens underviserne selv skulle facilitere, støtte, guide, 
planlægge de studerendes eller elevernes læring og læreproces-
ser online, så skulle underviserne samtidigt selv lære at bru-
ge helt nye værktøjer under nye rammer til deres undervisning. 
Planlægning og udførelse af fysisk undervisning kan ikke over-

“Det skal meldes klart ud til de stu-
derende, at ulovlig deling er en uac-
ceptabel norm, som ikke alene har 
konsekvenser for opretholdelsen af 
en høj faglighed, men også for den 
enkelte studerende i form af risiko 
for sanktioner”. 

UNDERVISERNES STEJLE LÆRINGSKURVE 
– AFLEDT EFFEKT AF COVID-19
Af Lea Lund, uddannelses- og forskningsleder, University College Lillebælt
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Som medlem af Dansk Magisterforening kan du forsikre din bolig, dit indbo, cykel, bil, dig selv  
og din familie hos Lærerstandens Brandforsikring.

Lærerstandens Brandforsikring er et medlemsejet forsikringsfællesskab. Det betyder, at penge-
ne alene arbejder for vores medlemmer for at sikre de bedste priser og de bedste dækninger til 
medlemmerne.

Og hvert år udbetaler vi loyalitetsrabat til medlemmer, der har haft deres indboforsikring hos os i 
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Sidste frist for debatindlæg til  nr. 4 er mandag den 31. maj  
kl. 10. Debat indlæg sendes til akademikerbladet@dm.dk. 

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

Debat



To kronikører i Berlingske, Henrik Dahl og Morten Messer-
schmidt, samt forskningsministeren har kritiseret universiteterne 
for venstredrejet identitetspolitisk aktivisme. Det harcellerer Aka-
demikerbladets leder over; lederen påstår, at kritikken er grund-
løs og udokumenteret. 

Men faktisk er kritikken af humaniora og samfundsvidenskab 
meget påkrævet. Jeg har selv i en bog fra 2015, “Humaniora – vi-
denskab eller varm luft”, redegjort for, at meget “forskning” byg-
ger på teoridannelse uden noget grundlag af evidens. Fx baseres 
meget på tesen om, at kønnet er en social konstruktion, selv om 
den tese savner evidens. Man henviser fx til Foucault eller Butler, 
hvis påstande i den retning er helt uden evidens. 

I de socialhumane “videnskaber” ignoreres mulige biologiske 
forklaringer bevidst. Der er fx for nylig udført forskning om “social 
arv” i Danmark. Her ignorerer man totalt, at mange af de mønstre, 
man observerer, kunne skyldes biologisk arv.

Således kan man rette en generel kritik mod grundlaget for den 
eksisterende forskning på de socialhumane felter.

Jeg ønsker ikke at kritisere enkeltpersoner. Jeg kunne ellers godt 
nævne personer inden for de bløde fag, som publicerer ensidige eller 
lodret forkerte påstande i strid med fakta. De bliver ikke korrigeret. 

Det må dog være på sin plads at kritisere en kvindelig forsker på 
RUC, som stod offentligt frem med en modkronik i Berlingske fem 
dage efter ovnennævnte kronikører. Hendes forskning er netop et 
skoleeksempel på det, der er galt. Hun hævder, at vores ideal om ob-

jektivitet er en illusion. Hun skriver, at Danmark fremmer apartheid, 
og at vestlig videnskab er “epistemic racism” (det betyder, at racisme 
er en integreret del af den vestlige forskning). Hun vil have uddan-
nelserne dekoloniseret, sådan at viden udviklet af hvide mænd skal 
nedtones, og lokale vidensformer støttes, såsom åndelig kommuni-
kation med forfædrene. Hun går stik imod, hvad videnskab er. 

De humansociale fag har et stort problem med peer review – 
holdning trumfer saglighed, og peers godkender hvad som helst, der 
viser de rette holdninger. Det blev klart i 2018, da Pluckrose, Lindsay 
og Boghossian fik fupartikler publiceret i ansete tidsskrifter. Artikler-
ne indeholdt bevidst data, som umuligt kunne være sande. Alligevel 
gled de mere eller mindre glat gennem peer review. Hvordan reage-
rede forskerverdenen, da dette nummer blev afsløret? De ignorerede 
det; dog blev en af de tre, Peter Boghossian, straffet af sit universitet.

Vi ved altså nu, at i de socialhumane videnskaber fungerer peer 
review ikke. Absurde eller umulige påstande bliver ikke opfanget. 
I naturvidenskab er man indstillet på kritik – tænk på, hvor eks-
tremt grundige peer reviews IPCC’s klimaforskere er underkastet. I 
de humansociale fag ignorerer man kritik og lukker sig om sig selv.

Jo, forskningsministeren har rigtig god grund til at formane for-
skerne om at udøve mere selvkritik – førend andre kommer udefra 
og muger ud i alt det defekte. 

JO, KRITIK ER VELBEGRUNDET
Af Kåre Fog, biolog, lic.scient.
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sættes 1:1, når man går 100 procent online. De asfalterede, mens 
de kørte.

Jeg oplevede som leder på UCL i efter- og videreuddannelsesregi 
i 2020, at undervisere har skullet kompetenceudvikle sig selv i be-
stræbelserne på at skulle facilitere en udvikling hos andre. Og hos 
os er der tale om voksne studerendes læreprocesser. Voksne, der 
ligesom underviserne ikke altid var bekendt med de nyeste tekno-
logi- og kommunikationsformer. Vores kerneopgave er at levere 
gode, udviklende forløb og oplæg for lærere og pædagoger i dagtil-
bud, grundskole og ungdomsuddannelser. Vi skal støtte en udvik-
ling af relationsprofessionelles refleksion over handling i praksis. 
Og dét har underviserne skullet gøre under andre rammer, men 
med samme krav.

Forestil dig, at en håndværker får til opgave at bygge et hus med 
vinkelrette konstruktioner, men uden at have de vante remedier til 

at løse opgaven. Hvordan mon det hus kom til at se ud, og hvordan 
mon han ville løse opgaven og gå til processen?

Underviserne har i sammenligning skullet facilitere en lærings-
fremmende undervisning med et værktøj, de knap kendte til, og 
nogle kendte det slet ikke (Zoom, Teams, Google Meet), men de 
fik stadig til opgave at sikre netop den proces, som de kendte fra 
den vante værktøjskasse. Bevares, der var blended learning-forløb, 
asynkrone og synkrone onlineundervisningsmoduler, før Covid-19 
ramte verden, men slet ikke i så stort omfang.

Forandringsmæssigt er det væsentligst de fysiske fremmøder, 
der fremmer den relationelle del af en dialog, der ikke har kunnet 
imødekommes med så fuldkommen en omkalfatring af samfundet, 
som vi har set i det seneste år.

Jeg er imponeret! Jeg har hørt medarbejdere være frustrerede 
undervejs – forståeligt nok – og samtidig er deres fortælling på bag-
kant en udtrykt glæde ved det værktøjskendskab og den fornyede 
didaktiske refleksion, de har udviklet qua de nye rammer, de blev 
stillet. De taler selv om en stejl læringskurve, hvor de fortæller, at 
de nu kan se tilbage og siger højt: “Hold fast, hvor har jeg lært me-
get på det år! Fordi jeg var presset ud i det”.

Vi kan være stolte over underviserne, som har arbejdet under 
rammer og med værktøjer som novicer og alligevel leveret varen, 
de oplever sig ikke længere som novicer, men som reflekterende 
digitale didaktikere. Tak til jer! 

“Vi kan være stolte over under-
viserne, som har arbejdet under 
rammer og med værktøjer som 
novicer og alligevel leveret varen, 
de oplever sig ikke længere som 

novicer, men som reflekterende di-
gitale didaktikere. Tak til jer!”.

“Forskningsministeren har rigtig  
god grund til at formane for skerne 

om at udøve mere selvkritik – førend 
andre kommer udefra og muger  

ud i alt det defekte”.



Spørg om pension
Spørgsmål fra medlem Svar fra AkademikerPension

Hej Anja 
Hos AkademikerPension investerer alle 
140.000 medlemmer deres penge på 
samme måde, og vi har derfor ikke et sær-
ligt grønt produkt. Vi er allerede blandt de 
mest grønne selskaber og landede i 2020 
på en andenplads i WWF’s klimaundersø-
gelse af pensionskasser. Fordelen ved, at vi 
er grønne i flok, er, at det har langt større 
positiv effekt på klimaet, end når nogle 
få individuelt vælger at investere grønt. 
Hovedparten af kunderne i de selskaber, 
der tilbyder et særligt grønt produkt, inve-
sterer jo desværre fortsat ikke tilstrække-
ligt grønt. 

Vi bruger også vores aktionærstatus til 
at få virksomheder til at omstille deres for-
retninger til den grønne dagsorden. Senest 
har denne indsats resulteret i, at Toyota nu 
har valgt at bakke Paris-aftalen op. Selv om 

vi ikke har et særligt grønt produkt, så har 
vi en ambition om at være Danmarks mest 
ansvarlige pensionskasse. Du kan læse 
mere om vores arbejde med bl.a. klima, 
menneskerettigheder og ligestilling her:
  
www.akademikerpension.dk/ansvarlig-rapport

Jeg har set, at andre pensionskasser re-
klamerer med, at deres kunder kan vælge 
at placere hele deres pension i grønne in-
vesteringer. Har jeg samme mulighed hos 
AkademikerPension?
 
Diana Jørgensen, medlem af AkademikerPension

Kenneth Petersen,  
markeds- og kundechef

Send dit spørgsmål til  
kep@akademikerpension.dk

Job
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Lektor i dansk sprog og 
kultur i udlandet
Følgende universiteter i udlandet har ledige 
tidsbegrænsede lektorater til besættelse fra 
1. september 2021:

Tjekkiet:  Universitetet i Prag
Frankrig:  Sorbonne Université
Ungarn: Universitetet i Budapest

Besøg vores hjemmeside www.ufm.dk/
lektoratsordningen, hvor detaljerede stillings
opslag med jobbeskrivelser kan ses.

Den enkelte lektor ansættes af universitetet i 
udlandet. Uddannelses og Forskningsstyrelsen 
formidler ansættelsen via indstillinger fra 
Lektoratsudvalget.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er fredag d. 21. maj 2021 
kl. 12.00.

Lektoratsudvalget forventer at afholde online 
samtaler i uge 22 via Zoom.

Censorer 
søges til 

Læreruddannelsen 
Censorer søges til beskikkelse i et eller flere 
fag og fagområder ved Læreruddannelsen 
på De danske Professionshøjskoler for peri-
oden 1. februar 2022 til 31. januar 2026.

Ansøgning om beskikkelse skal ske elektro-
nisk frem til den 31. maj 2021.

Ansøgningsskema og detaljerede oplysnin-
ger hentes på Censorsekretariatets hjem-
meside www.censor-it.dk

Ansøgningen skal være Censorsekretariatet 
i hænde senest mandag den 31. maj 2021.
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Sagsbehandler/kundeservice-
medarbejder til VISDA
København Ø

VISDA

Quicknr.: 81963969Ansøgningsfrist: 10/05-2021

Vi søger en spildevandsmedarbejder

Næstved

Næstved Kommune

Quicknr.: 81996613Ansøgningsfrist: 10/05-2021

Coordinator to the Center of Excellence, 
Center for Microbial Secondary 
Metabolites, CeMiSt
Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet
Quicknr.: 81963971Ansøgningsfrist: 15/05-2021

Ph.d.-stipendiat - Folketro i nyere tid

København K

Nationalmuseet

Quicknr.: 81937346Ansøgningsfrist: 21/05-2021

Nyt job
Flere gange om ugen opdateres magisterjob.dk 
med nye og relevante akademikerjobs. Vi har 
udvalgt et par af de nyeste her og du kan gå ind 
på hjemmesiden og indtaste quicknummeret i 
søgefeltet for at læse mere om stillingerne.

Når du alligevel er på magisterjob.dk så tag et kig 
på de mange andre spændende jobs der ligger 
der og husk også at oprette en jobagent. Så får du 
automatisk besked næste gang der er et job som er 
særligt relevant for dig.

Brug for en ny kollega? 
Så husk at DM tilbyder en række forskellige
jobløsninger. Du kan f.eks. annoncere i
DM Akademikerbladet og herved komme i kontakt
med de 59.000 læsere (ifl. Gallup) eller du kan
indrykke en annonce på magisterjob.dk som hver
måned besøges af 25.000 brugere.

Send os en mail på ajob@dmfnet.dk eller
ring 7022 4088 for at høre mere om dine
muligheder.

Udvalgte jobs

Af Lasse Højsgaard ∙ lah@dm.dk ∙ Foto: privat

 S elv om man står uden for arbejds-
markedet, kan man sagtens være til 
stor nytte for lokalsamfundet. Det 
har de set i Rebild Kommune.

“Der går en masse borgere, der har noget 
at byde ind med, og som kan have gavn af 
at være med i nogle fællesskaber. Samtidig 
har man en masse foreninger, der godt kan 
bruge flere frivillige og deltagere. Der er et 
match,” fortæller Frederik Bovbjerg.

Han er blevet ansat i Frivilligcenter Rebild 
som projektleder for projektet “Flere Med”, 
der er et samarbejde med Rebild Kommune og 
Dansk Røde Kors. Her er Frederik Bovbjerg i 
øjeblikket i gang med at opbygge et kartotek 
over foreninger og deres behov for frivilligt ar-
bejde. Og fremover bliver opgaven at finde de 
gode “match” blandt kommunens ældre, han-
dicappede uden for arbejdsmarkedet og ud-
satte voksne – for eksempel personer, der er 
ensomme eller psykisk sårbare.

“Det kræver ikke en stor indsats – noget så 
simpelt som at brygge kaffen i en bankoklub 
eller vaske tøjet i en sportsklub vil være rig-

tig fint. Men det handler lige så meget om at få 
folk ud og være med”, siger han.

Efter at have været ansat i Hjørring 
Kommunes tekniske forvaltning følte Frederik 
Bovbjerg, at han havde brug for et job, hvor 
det menneskelige islæt var lidt mere i højsæ-
det. Og i frivilligcenteret så han en opgave, 
som i den grad rimer på hans egne værdier.

“Det at få opbygget fællesskaber er no-
get, der virkelig har en samfundsmæssig 
kraft i sig. Især lige i de her tider, men også i 
et større perspektiv. De gode gamle fælles-
skaber har virkelig brug for et comeback”. 

Frederik Bovbjerg er uddannet på AAU 
som kandidat i organiserings- og dialog-
filosofi. En baggrund, som han forventer at 
trække meget på i sit nye job.

“Dialogisk filosofi er en tilgang til samta-
len, der handler om at stille sig åbent og un-
drende sammen med den, man taler med. 
Når vi rekrutterer og hjælper borgere ud i 
foreninger, er der en afklaringsproces med 
folk, og her tænker jeg, at det er en metode, 
jeg vil kunne bruge”. ■

Nyt job

akademikerpension.dk

Flere og flere selvstændige og virksomheder vælger at få 
pension hos AkademikerPension. Hos os går afkast og 

ansvarlighed hånd i hånd. I 2020 gav vores grønne 
investeringer et afkast på 24 %.

Fra 2009 til 2020 har vi fået et gennemsnitligt afkast pr. år på 8,9 %. 
Det betyder, at 1.000 kr. er vokset til 2.780 kr. i denne periode.

Hør mere om firmapension
Ring til Kenneth Petersen på 2149 2161 

eller skriv til firmapension@akademikerpension.dk

Firma-
pension

Har du  
en pension med 

grønt afkast?

De fleste af os vil gerne være med til at løse  
klima krisen. Som forbruger kan du vælge en bil,  
der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør vi det  
mere attraktivt at låne til en Plug-in hybrid/elbil.  
Vælg et grønt billån, der er markant billigere end  
et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. DM. Er du medlem, ejer  
du os. Derfor får du billigere finansiering, bedre  
vilkår og en ejerkreds, der forlanger, at vi er med  
til at tage ansvar for klimaet. 

Giver det mening? Ring 3378 1952 og fortæl,  
hvad du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån på for nuftige 
betingelser til traditionel brænd stofdrevet bil. 

Låneeksempel. 
400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil
Grønt billån med medlemsfordele · 4.074 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr./udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 1,25% p.a. (var.) Debitorrente 1,26% p.a. (var.)
Samlede låneomkostninger · 372.000 kr. ÅOP: 2,10%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 391.083 kr.
Læs mere på: lsb.dk/groen-bil 

GRØN BIL  GRØN FINANSIERINGRing 3378 1952  – eller se mere på  lsb.dk/groen-bil

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl

Spar på billånet, når du
             skifter til en 
            klimavenlig bil

RENTE 
1,25%

til medlemmer af DM

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kreditgodkendelse.  
Du skal samle hele din privatøkonomi i Lån & Spar og være medlem  
af DM. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring  
er ikke medregnet. Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt  
ved overførsel af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.
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Datingservice for foreninger: 
“Fællesskaber 
har brug for et 
comeback”
Filosofikandidat Frederik Bovbjerg  
er startet som projektleder i  
Frivilligcenter Rebild.
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UDVID DIT
NETVÆRK
PÅ CBS EXECUTIVE
SOMMERSKOLE

Det lysner forude. Vi glæder os til igen at kunne 

mødes med andre ledere og dele viden og erfaringer.

Tilmeld dig senest den 20. maj på
sommerskole.dk

– Perspektiver på Forandringsledelse i en Krisetid

– Resultatorienteret Lederskab

– Retorisk Lederskab

– Storytelling som Ledelsesværktøj – Fra Strategi
    til Virkelighed

– Strategi og Forretningsudvikling som Drivkraft
  for Fornyelse

– Strategisk Performance Management

– Strategisk Regnskabsforståelse (få pladser tilbage)

– Strategisk Salgsledelse

– Succesfuld Strategiimplementering

– Økonomisk Styring og Strategisk Udvikling

– Adfærdsøkonomi og Nudging i Praksis

– Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling

– Beslutningsprocesser og Kunstig Intelligens

– Bæredygtighed, Strategi og Forretningsudvikling
    (venteliste)

– Corporate Finance

– Digital Technologies for Business Transformation

– E�ektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi

– Forhandlingsteknik

– Interessevaretagelse: Stakeholderrelationer og
   Lobbyisme (få pladser tilbage)

– Lederens Mindset, Data�cation og Kundestrategi

Sæt din lederudvikling øverst på agendaen på et 

sommerkursus i august:

DM’S MEDLEMMER:

MÆND KAN TAGE PÅ 
BARSEL UDEN PROBLEMER,
MEN FOR KVINDER SKADER 

DET KARRIEREN
SIDE 12

M
AGASIN FOR M

EDLEM
M
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