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Vi har store ambitioner på vores 140.000 medlemmers vegne. 
Jeres pensionskasse skal være den mest ansvarlige i Danmark.

Vi har for længst droppet tobak, fossile aktier og kontroversielle våben. Vi har 
ekskluderet knap 400 selskaber og 45 stater på grund af deres tilgang til menneske-
rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima. Vi har otte milliarder i grønne 

investeringer, og i 2030 skal vores grønne investeringer udgøre mindst 25 milliarder. 
Vi reducerer også vores CO2-aftryk, så vores 7.000 investeringer belaster klimaet 

mindre. Målet er en reduktion på næsten 27 procent om blot tre år.
 

For os handler ansvarlighed også om at sikre jer et godt afkast, I kan leve af 
som pensionister. Og vi synes også, at det er ansvarligt at tilbyde jer pensions-

produkter og services, som matcher jeres behov.  

Hvad mener du er ansvarligt? Del dine tanker og ønsker med os på

Hvad mener du er ansvarligt?
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TILBAGE TIL 
KONTORET
Få personalechefen og en række 
andre eksperters råd til at komme 
godt i gang og møde dine kolleger 
efter lockdown.



SÅDAN 
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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

15. september 2021 kl. 9-16. Nationalmuseet, København. 

Pris:  Medlemmer af DM: KR 599,-  Ledsager til et medlem af DM: KR 599,-  Ikke medlem af DM: KR 999,-

Tilmelding: Læs mere på dm.dk/arbejdsmiljøkonference 

Hvordan ser dit arbejdsmiljø og din trivsel ud efter 
corona? Hvordan kan de nye erfaringer bruges til at 
styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne?

Det sætter DM fokus på i denne konference i samar-
bejde med Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

Her får du viden og redskaber til, hvordan man skaber 
et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø og øget 
trivsel med udgangspunkt i de udfordringer fælles-
skaberne på arbejdspladserne oplever i den nye vir-
kelighed efter corona. Fx er fællesskaberne udfordret 
af ønsker til mere fleksibilitet, øget hjemmearbejde og 
nye måder at samarbejde på. 

Programpunkter 

•  De psykologiske dynamikker  
ved forandringer

•  Arbejdsrelateret stress,  s ygemeldinger og 
 tilbagevenden til arbejdet

•  Fleksibel arbejdskultur 

•  Kulturer og grænser mellem arbejdsliv  
og privatliv

•  Kan du lede dig selv i det grænseløse  
arbejdsliv? 

Vejen til et bæredygtigt arbejdsliv

Arbejdsmiljøkonference 2021
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Det har haglet ned med kritik over regeringens udspil om at flytte 
uddannelser. Hvorfor? Er kritikerne uenige i, at der skal være ud-
dannelser i hele landet? Nej, selvfølgelig ikke.

Kritikerne har sagt fra, fordi udspillet er en stærkt underfinan-
sieret skrivebordsøvelse. Sagens kerne er, at regeringen godt nok 
lokker med et 5 % højere taxameter til de nye uddannelser, der 
oprettes uden for de største byer, men et 5 % højere taxameter er 
for lidt til at sikre driften på mindre uddannelsessteder.

Samtidig kan uddannelsesinstitutionerne se frem til en mas-

siv nedskæring på eksisterende uddannelsessteder, fordi der 
skal skæres 10 % af optaget på universiteternes nuværende cam-
pus og studiepladser på professionshøjskoler og erhvervsakade-
mier i større byer. Dermed er der lagt op til afskedigelser blandt 
forskere, undervisere og administration i fx Aalborg, Odense, 
Aarhus, København, Lyngby og Roskilde – og lavere timetal for 
de studerende alle steder. Det er tvivlsomt, om det gavner Fyn, 
Nordjylland og Region Sjælland, når de eksisterende regionale 
institutioner rundbarberes. Ligesom det ikke gavner hverken vel-
færdsområdet, lifescience og den buldrende it-sektor. Der er fak-
tisk brug for vores medlemmer, og derfor protesterer erhvervsli-
vet også markant.

Der er en fare for, at kvaliteten vil falde både på de kommen-
de nye uddannelsespladser og på de eksisterende uddannelses-
steder. Og helt uden sikkerhed for, at de unge rent faktisk følger 
med pladserne.

Engang havde vi i Danmark en ambition om uddannelser i ver-
densklasse. Men mål om kvalitet, bedre uddannelser og udvik-
ling af viden skal man lede længe efter for tiden. Og når struktur 
sættes over kvalitet, går det galt. Så risikerer vi endnu en reform, 
hvor politikerne umiddelbart kan udvise handlekraft, og hvor 
milliarderne triller ud til omkalfatring og omstruktureringer.

Vi er positivt indstillet ift. nye lærer-, pædagog- og ergotera-
peutuddannelser i eksempelvis Svendborg, Herlev og Holbæk 
og ift. at styrke uddannelser i Region Syddanmark. Men midler-
ne skal følge med. Det er vigtigt, at nye uddannelsessteder bliver 
bæredygtige i forhold til både underviserkapacitet, antal stude-
rende og økonomi.

Vi har i DM brugt den sidste uge på at opfordre regeringen til 
ikke at komme med en hovsaløsning, men i stedet inddrage ud-
dannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kommuner, fagforeninger og 
andre aktører, så vi sammen kan udarbejde en ordentlig plan for 
kvalitetsuddannelser i hele landet og undgå, at nye politikere om 
5-10 år må ændre det hele tilbage. Det er jo let nok at flytte rundt 
på studerende, undervisere og forskere på papiret, men det er 
langt sværere i virkeligheden – især når man ikke lytter til dem, 
der arbejder med uddannelse og forskning.

Jeg er helt med på, at der er kommunalvalg til efteråret, men 
pas nu på vores dyrebare uddannelser og de faglige miljøer! Vi 
har brug for kvalitetsuddannelser i Danmark, og at man kan leve 
gode liv alle steder. Og heldigvis er vi i en tid med store nybrud 
og masser af innovativ tænkning. Politikerne skal bare inddrage 
fagpersoner og organisationer i arbejdet. ■

Når struktur sættes  
over kvalitet, går det galt

“Så risikerer vi endnu en reform,  
hvor politikerne umiddelbart kan 
udvise handlekraft, og hvor milliar-
derne triller ud til omkalfatring og 
omstruktureringer”.
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Lad os få genskabt 
samfundskontrakten
De unge møder et langt mere barskt ar-
bejdsmarked end os andre. 

Under Folketingets afslutningsdebat sat-
te statsminister Mette Frederiksen (S) en-
delig ord på:

“I dag er vi nu der, hvor næsten hver 
tredje ikke arbejder i en fuldtidsstilling. 
Løstansatte, tilkaldevikarer, platformsar-
bejdere, nultimekontrakter, ulønnet prak-
tik. Det har mange navne«, lød det fra 
statsministeren, der senere uddybede:

“Jeg tror, der ligger mange årsager bag. 
Men lige så mange årsager der er, lige så 
tydeligt er det, at der er en bagside. Ikke 
mindst for mange af de unge, der er på vej 
ind på arbejdsmarkedet”.

Den lader vi lige stå et øjeblik.
For hvordan er det nu, det er?
De unge skal arbejde, til de er 72 år el-

ler mere. Og i mellemtiden kan de løstan-
satte ikke få lov til at låne til en bolig og 
har derfor svært ved at stifte familie. Mens 
en stor og privilegeret del af min genera-
tion på + 50 med gode faste job bliver for-
gyldt af prisstigninger på aktier i vores 
pensionsordninger og en priseksplosi-
on på ejerboliger i de store byer, så vi kan 
foretage forældrekøb til vores egne børn. 
Ovenikøbet har vi så bevilget os selv den 
pensionsalder på 68 år, som vi ikke kan 
unde vores børn. 

Kæden er hoppet af. Samfundskontrak-
ten er gået i stykker. 

De, der har revet samfundskontrakten 
i stykker, tjener typisk selv + 50.000 kro-
ner om måneden. De sidder i ministeri-
erne, organisationerne og tænketankene 
i de store byer og har i årevis med succes 
lobbyet for, at dagpenge og sociale ydel-
ser og skatten skal ned, mens arbejdsud-
buddet skal op – koste hvad det vil. De har 
altid en idé til at tage pengene fra nogen, 
som har færre penge, end de selv har. Nu 
er øjnene rettet mod kontanthjælpen til 
psykisk udsatte unge.

Det ser ikke ud til, at + 50.000 kroners-
segmentet er i stand til at fremsætte et for-
slag, der ikke gavner dem selv. Tag nu fx 
Radikale Venstre.

Selv om alle fra OECD til FN og danske 
topøkonomer har fastslået, at nu bør ulig-
heden ikke stige mere, så har Radikale 
Venstre netop åbnet for at udfase efterløn, 
hurtigere stigende pensionsalder og be-

skæring af SU – alt sammen for at øge ar-
bejdsudbuddet.

De radikale burde fjerne den pin i knap-
hullet, der skal vise, at de er gode menne-
sker, der støtter FN’s 17 verdensmål. Et af 
målene lyder nemlig, at indkomsten for de 
fattigste 40 procent af hvert enkelt lands 
befolkning skal stige hurtigere end gen-
nemsnittet. 

Det er netop pga. de seneste tyve års 
skæve politik baseret på tvangstanken om 
øget arbejdsudbud, at vi har akademiker-
bashing, et oprør fra Vandkantsdanmark 
og en tiltagende dem mod os-retorik. 

En af de konkrete reaktioner på gene-
rationstyveriet ser vi ved, at den såkaldte 
FIRE-bevægelse vinder frem både i medi-
erne og på Facebook. Over 20.500 danske-
re diskuterer, hvordan de kan “flygte fra 
hamsterhjulet” ved at puge penge sammen 
og gå tidligt på pension.

De, der støtter tanken, har fået på puk-
len for at være egoister, der bryder sam-
fundskontrakten. Først betaler samfundet 
deres dyre uddannelse, og så vil de bare 
melde sig ud uden at bidrage mere en højst 
nødvendigt.

FY!
Jeg tror generelt ikke på udskamning. 

Det er klogere at lytte. Hør fx hvad Vibe 
Maria Martens på 39 år, som vi taler med 
i dette nummer af Akademikerbladet, har 
at sige. Hendes pensionsalder er sat til 72 
år. Vibe Maria Martens har haft et barsels-
vikariat på et lokalarkiv – lige nu er hun 
ledig – alligevel insisterer hun på at sæt-
te penge til side hver måned. Og hendes 
drøm er yderst beskeden. Hun vil bare 
gerne have mulighed for at trække sig til-
bage som 68-årig ligesom os andre.

Vibe Maria Martens er ikke egoistisk. 
Hun reagerer naturligt på, at hun ikke kan 
se sig selv på det nuværende usikre ar-
bejdsmarked, til hun er 72.

Medmindre vi i + 50.000 kroners-seg-
mentet indser, at vi ikke kan blive ved med 
at rage til os på bekostning af de unge, så 
går vores tillidsbaserede samfund i styk-
ker. ■
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CORONAPRES Af Benedicte Borelli · beb@dm.dk

Statens Serum Institut 
betaler millioner for 
overarbejde
Akademikere i Statens Serum Institut fik i 2020 samlet udbetalt 
over to millioner kroner i merarbejde, fordi de ikke havde tid til 
afspadsering. “Vi har stadig travlt”, siger SSI. 

ARBEJDSBYRDEN i en række af Sundhedsmi-
nisteriets departementer og styrelser er ble-
vet så stor, at medarbejderne må få udbetalt 
merarbejde i stedet for at holde fri.

Det viser nogle aktindsigter, som DM Aka-
demikerbladet har fået fra Sundhedsmini-
steriet.  

Hos Statens Serum Institut (SSI) har de 
udbetalt over to millioner kr. – helt præcis 
2.055.734 kr. – til en række fuldmægtige og 
akademisk ansatte sidste år.

Den store udbetaling i merarbejde skyl-
des de ansattes arbejdspukkel i forbindelse 
med coronakrisen, forklarer økonomidirek-
tør i SSI, Helle Krogsgaard. 

“En stor del af organisationen har været 
under et enormt arbejdspres på grund af co-
vid-19 siden marts sidste år. Nogle af vores 
ansatte har måttet arbejde langt mere end 
normalt, og derfor er de blevet kompense-
ret”, siger Helle Krogsgaard og forklarer, at 
SSI blandt andet har arbejdet med at opbyg-
ge Testcenter Danmark samt modtagelse og 
håndtering af de helt nye vacciner. 

Fra 20.000 til 2 millioner 
Til sammenligning udbetalte Statens Serum 
Institut kun 19.884 kr. i merarbejde til AC-an-
satte i 2019. I 2018 var tallet 0 kr. 

“Under normale omstændigheder er vo-
res udbetaling til merarbejde ikke særlig høj. 
Vi har en politik om, at vores medarbejdere 
kan afspadsere, da vi gerne vil være en ar-
bejdsplads med god balance imellem arbej-
de og familieliv. Det har der desværre bare 
ikke været tid til det seneste år”, siger Hel-
le Krogsgaard. 

Hun håber derfor også, at coronakrisen 
snart klinger af, så hendes ansatte kan kom-
me tilbage til et mere normalt arbejdsliv.  

“I år kommer vi nok også til at udbetale 
noget for merarbejde til den gruppe af an-
satte, som stadig har meget travlt. Men vi hå-
ber, at arbejdstiden snart kan blive som før”. 

Samme sag i andre styrelser 
Også akademikerne i Sundhedsstyrelsen 
fik i 2020 udbetalt merarbejde. Helt præcis 
601.469 kr., viser DM Akademikerbladets akt-
indsigt. I både 2019 og 2018 var tallet 0 kr. 

I Sundhedsministeriets departement blev 
der udbetalt cirka 1,2 millioner kr. sidste år. 
Det er godt 250.000 kr. mere end året før, 
hvor beløbet var 943.147 kr.

Hos Lægemiddelstyrelsen blev der i 2019 
kun betalt 8.363 kr. til fuldmægtige og aka-
demikere for merarbejde. Det tal steg vold-
somt i 2020, hvor der blev udbetalt 156.424 kr.

Helle Krogsgaard påpeger, at selvom ud-

betalingerne er steget voldsomt det seneste 
år, så skal vi huske, hvad covid-19 ellers har 
kostet samfundet økonomisk. 

“Det er mange penge, men set i den store 
sammenhæng er det ikke noget, der bekym-
rer os meget”, siger Helle Krogsgaard. Ifølge 
Finansministeriets vurdering har coronavi-
rus kostet den danske stat over 200 milliar-
der i 2020. 

Afspadsering er ikke en mulighed 
Det er generelt ikke unormalt, at akademike-
re i staten i perioder arbejder meget, forkla-
rer konsulent i DM Berit Krøyer Rasmussen.

“Mange arbejder med flekstid, hvor de i 
nogle perioder har rigtig travlt, mens andre 
perioder er mere stille. Kutymen er så, at man 
afspadserer, når der ikke er fart på, men det 
har de ansatte ikke haft tid til det seneste år. 
Derfor er der kommet så meget til udbeta-
ling”, siger Berit Krøyer Rasmussen.

Hun tror, at de ansatte efterhånden må 
mærke de mange ekstra timers arbejde. 

“Der er helt klart nogle, som elsker det po-
litiske arbejde, og som er drevet af spændin-
gen i sådan en krise, men mon ikke de fleste 
også har det sådan, at det sidste år har kostet 
hårdt på privatlivet. Nu har arbejdspresset va-
ret så længe, at man begynder at blive mør”. 

Hos Statens Serum Institut har perioden 
også været hård for medarbejderne, forkla-
rer Helle Krogsgaard. 

“Vi har hele tiden en tæt dialog med med-
arbejderne. De synes, det er hårdt, men de 
siger også, at de gerne gør det, da der er et 
vigtigt formål med det, vi laver”. ■

“Det er mange penge, 
men ikke set i den store 
sammenhæng”.
Helle Krogsgaard, Statens Serum Institut
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SOUVENIRS MED ØDELAGT 
BUSTE AF FREDERIK V BLEV 
REVET VÆK 
School of Re-Membering – en gruppe nuværende og tidli-
gere studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 
– har solgt muleposer, T-shirts og kaffekrus med referen-
cer til – samt en gipsreplika af – den druknede buste af 
Frederiks V fra Charlottenborgs museumsbutik. Gruppen 
vil videreudvikle samtalen om skolens koloniale fortid, og 
alt merchandise er nu udsolgt.

Vikarstrid ender i Arbejdsretten 
Erhvervsstyrelsen har hyret i hundredvis af vikarer, der selv ikke efter udbrud 
af corona på arbejdspladsen fik løn under sygdom. Men det er i strid med vikar-
lovens ligebehandlingsprincip, mener Akademikerne, der nu hiver staten og vi-
karbureauet Moment i Arbejdsretten.

“Arbejdsgiver har med fuldt overlæg overtrådt de forhandlingsretlige regler 
og omgået overenskomsten, og derfor har vi en klokkeklar sag. Konsekvensen 
er, at ansættelserne er sket på langt ringere vilkår, og vi forventer, at en afgø-
relse afspejler dette i form af påbud om både bod og efterbetaling”, siger Lars 
Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Den arbejdsretlige voldgift angår ca. 200 vikarer med en akademisk uddannelse.

SIDEN SIDST Af Thomas Bøttcher · tb@dm.dk

Coronahjælp til 
langtidsledige
Coronakrisen har øget antallet af 
langtidsledige med over 15.000, men 
nu er der hjælp fra et bredt flertal af 
partier. I alt 159 mio. kr. er der afsat til 
ni midlertidige tiltag i 2021 og 2022, 
herunder et særligt løntilskud til 
langtidsledige seniorer og en udvidelse 
og forlængelse af traineeordningen.

Sådan er det gået læreruddannelserne 
uden for de store byer
Siden 1998 er antallet af unge optaget på en videregående uddannelse vokset 
med 64 pct. Men mange uddannelser uden for de store byer har ikke lukreret på 
væksten. Det gælder blandt andet læreruddannelserne, hvor antallet af  
ansøgere mange steder er raslet ned. Læreruddannelserne i Vordingborg, Jelling, 
Nr. Nissum, Skive, Hjørring, Ribe, Skårup, Holbæk og Haslev optog i 1998 39 pct. 
af alle lærerstuderende. I 2020 var det 9,5 pct. Undervejs lukkede Ribe, Skårup, 
Holbæk og Haslev på grund af for få studerende og dårlig økonomi.

15.504 
I 2020 er der anmeldt omkring 15.500 
erhvervssygdomme, og dermed er an-
tallet faldet med 10 pct. i forhold til 
2019, skriver Arbejdstilsynet. Både an-
meldelser om muskel-skelet-sygdomme 
og psykiske sygdomme faldt i 2020. 
Arbejdstilsynet skriver ikke noget om 
årsagen til faldet. I modsætning til er-
hvervssygdomme steg antallet af an-
meldte arbejdsulykker med 4.000 i 
2020, og her er Arbejdstilsynet ikke i 
tvivl om årsagen: covid-19. For 3.896 
anmeldte arbejdsulykker i kategorien 
“infektion og forgiftning” er 13 gange 
flere end normalt.

“Jeg synes, 
at alle stu-
dier i køn, 

etnicitet og 
migration 

skal samles 
på Læsø”.

Henrik Dahl,  
forskningsordfører, Liberal Alliance, på Twitter

Foto: Arbejdsret ten

Kilde: Den koordinerede tilmelding og Danmarks StatistikFo
to:

 David St jernholm/Kunsthal Charlot tenborg  

Øvrige Ni seminarier uden for de store byer

Du kan læse mere på akademikerbladet.dk
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Af Lasse Højsgaard · lah@dm.dk · Illustrationer: Screendumps fra Twitter/Facebook/Reddit

Regeringens beslutning 
om at flytte studiepladser 
ud af de store byer har 
skabt meget genklang af 
undren og frustration på 
SoMe. KU-rektor Henrik 
Wegener stillede en række 
spørgsmål på sin Twitter-
profil, blandt andet: 
“Hvordan undgår vi at 
lave A- og B-hold, så stu-
derende ikke skal kigge 
misundeligt ind mod ho-
vedstaden? #dkpol #ud-
dpol #dkforsk”. Også IDA-
formand Thomas Damkjær 
Petersen er skeptisk: 
“Statsministeren frem-
hæver ingeniøruddan-
nelsen i Kalundborg som 
succeseksempel. Lad os 
få proportioner på plads: 
Årligt optag så lavt som 
40 studerende, og der er 
ledige pladser hvert år. 
Udflytning er dyrt og med 
stor risiko for lav søg-
ning”, tweeter han. Peter 
Christian Bech-Nielsen, 
fagredaktør på Fagbladet 
3F, var dog klar med tu-
dekiksen: “Radikale og 
uni-rektorer mener nær-
mest, at det er brud på 
menneskerettighederne, 
hvis udvalgte uddannel-
ser flyttes væk fra stor-
byer. Folkens, det er ikke 
en straf at læse i Hjørring. 
Livet leves mange steder. 
Det smager af kosmopo-
litter med hang til mono-
kultur …”.

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

LANGELAND  
GAV LANGEMAND
Små tuer kan vælte store læs. Med en ef-
fektiv mobilisering – blandt andet i FB-
gruppen “Langeland står sammen” – fik 
langelænderne regeringen til at ombe-
stemme sig om flytning af et flygtninge-
udrejsecenter fra Bording i Jylland til 
Bagenkop. Det imponerede blandt andet 
Jacob Netteberg, byrådsmedlem i Rudersdal: 
“Jeg skal lige forstå ... selvom 10 x så 
mange danskere har demonstreret imod at 
sende kvinder og små børn tilbage til mas-
semorderen Assad, har @mattiastesfaye 
ikke indkaldt til en rundbordssnak med an-
dre om det, vel? Kan man hyre Langeland 
til flere mærkesager? #dkpol #dkmedier”. 
Angsten for de udviste flygtninge – nogle 
dømt for kriminalitet – var voldsom, men 
måske lidt overdrevet, som Lotte Smith-
Petersen skrev på FB: “Hvis nu nogen af jer 
skulle være blevet bekymrede for, hvordan 
vi har det i Bording, vil jeg bare sige tak, vi 
har det rigtig godt! Vi oplever aldrig noget, 
naboerne har heller aldrig oplevet noget. 
Indimellem møder man nogle af “dem” fra 
Kærshovedgård i Fakta, hvor de opfører sig 
rimelig normalt, når de har inkasseret de-
res flaskebon”.

Mamas 
spaghetti
Vi gentager gerne os selv: Der findes meget guld for kartogra-
fistoide personer ude i de små SoMe-grupper. Denne lille perle 
fra datagrafikeren Arnold Platon viser en helt abnorm forskel i 
forhold til europæiske traditioner (og muligheder) for at flytte 
hjemmefra, når man er voksen.

OMMERE
Svend Brinkmann har gjort det til sin levevej at vende 
vores leveregler på hovedet. Både i bøger og drypvis 
på hans SoMe-profiler som for eksempel disse om-
skrevne ordsprog.

DE RØDE PENNES TORTURKAMMER
Hvis man er typen, der finder glæde ved at kor-
rekse andre – og hvem gør ikke det? – kan man få 
udløsning for sin trang i FB-gruppen Sprogbøffer 
og sprogjuveler, hvor dagligdagens små sprogfejl 
bliver udstillet til skam og skue.
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PROVINSHELVEDET 
TRUER

Som medlem af DM kan du forsikre din bolig, dit indbo, cykel, bil, dig selv og din familie hos 
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for medlemmer af DM



Af Lasse Højsgaard · lah@dm.dk · Illustrationer: Screendumps fra Twitter/Facebook/Reddit
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PENSION Af Benedicte Borelli · Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix

Det giver eksistentiel frihed at gå på pension 
som 45-årig, men hvis tendensen breder sig, 
vil velfærdssamfundet ikke hænge sammen, 
siger eksperter. Alligevel vil bevægelsen vokse, 
spår fremtidsforsker. 

H vis du sparer halvdelen af din 
indkomst op og nedsætter 
dit forbrug, kan du potentielt 
vinke farvel til arbejdsmar-
kedet, allerede inden du fyl-
der 50 år.

“Det lyder jo spændende”, siger frem-
tidsforsker i Futuria Anne-Marie Dahl om 
den nye livsstil kaldet FIRE (Financial Inde-
pendence Retire Early), som flere danskere 
har taget til sig. 

Den såkaldte FIRE-bevægelse vinder 
frem både i medierne og på Facebook, hvor 
over 20.000 danskere diskuterer mulig-
hederne og omstændighederne for økono-
misk uafhængighed ved en tidlig selvpen-
sion.

Bevægelsen er en reaktion på vores nu-
værende arbejdsmarked, mener Anne-Ma-
rie Dahl. 

“Vi har skabt et individualiseret ar-
bejdsræs, hvor man hele tiden skal præste-
re og klare sig godt. Vi ser jo, hvordan sær-
ligt den unge generation brænder sammen 
med angst og stress. Så det er ikke overra-

skende, at nogle nu stopper op og tænker: 
Gider vi virkelig det?”

Det giver nemlig en helt særlig form for 
eksistentiel frihed, når man frit kan vælge, 
hvad man vil bruge sin tid på. 

“For mange handler det mest om at fin-
de en ro og lettelse i, at man ikke skal gøre 
noget af tvang. Du slipper for at sidde på et 
job, du er træt af, 37 timer om ugen, så du 
kan betale for dine børns institutionsplad-
ser. Alt bliver derimod et tilvalg”, siger An-
ne-Marie Dahl.

En trussel mod velfærdssamfundet
Men hvis flere akademikere begynder at 
forlade arbejdsmarkedet før pensionsal-
deren, kommer velfærdssamfundet under 
pres, forklarer professor ved Institut for 
Økonomi på Aarhus Universitet Bo Sande-
mann Rasmussen. 

“Der kommer til at mangle skatteind-
tægter i det offentlige, hvis mange højtud-
dannede pludselig forlader arbejdsmar-
kedet før tid. Hvis man skal sige det lidt 
hårdt, så kører de lidt på frihjul på samfun-

det resten af deres liv. Det bliver et brud på 
samfundskontrakten”, siger Bo Sandemann 
Rasmussen. 

Samfundskontrakten er grobunden for 
vores velfærdsmodel, forklarer han.  

“Det danske samfund er konstrueret så-
dan, at vi er dyre, når vi er unge, og når vi 
er gamle. Midt i livet, når vi er voksne og 
uddannede med god løn, betaler vi tilba-
ge gennem skatten. Vi kan ikke finansiere 
uddannelse, sundhed og ældrepleje, hvis 
mange af dem, der kan arbejde, ikke gør 
det i tilstrækkeligt mange år”. 

Vores velfærdssamfund er dog ikke i fare, 
fordi et fåtal af borgere lever efter FIRE-mo-
dellen, mener Bo Sandemann Rasmussen. 

“Systemet vil først blive truet, hvis det 
griber om sig blandt især de højtuddanne-
de med at melde sig ud af arbejdsmarkedet, 
før de når folkepensionsalderen”.

Alligevel mener økonomiprofessoren, at 
borgerne, som følger FIRE-modellen, bør 
overveje, hvordan de bruger samfundets 
offentlige ydelser. 

“Selvom man ikke arbejder, så går ens 

TIDLIG  
      SELVPENSION  
VIL UDFORDRE  
    VELFÆRDSSAMFUNDET
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børn jo stadig i skole, man får stadig gratis 
sygehushjælp og pleje, når man bliver gam-
mel. Hvis samfundsøkonomien skal køre 
rundt, så bør FIRE-folkene også skære ned 
på deres brug af offentlige ydelser. Ellers 
lægger man bare velfærdsbyrden over på 
andres skuldre”. 

Hvad skal vi så lave? 
Kommunikationsrådgiver og kommentator 
på Jyllands-Posten og Finans Anders Heide 
Mortensen forstår godt, at folk drømmer 
om at slippe for at arbejde, til de fylder 
70 år. Men mange vil nok i realiteten ikke 
vide, hvad de skal gøre med al den frihed, 
de får, hvis de dropper arbejdslivet allere-
de som 40-årige.

“Finder de lykken? Det er jeg i tvivl om. 
Jeg tror ikke, at ret mange danskere er sær-
lig gode til at leve det liv, som er forbeholdt 
overklassen – et liv uden arbejde. Der har 
man i generationer tillært sig at lave in-
genting. For middelklassen er arbejdet jo 
en stor og meningsfuld del af identiteten. 
Det støder vi også på i arbejdsløshed, hvor 

folk bliver deprimerede og angste, fordi de 
mangler mening og rammer”, siger Anders 
Heide Mortensen, der har skrevet en kom-
mentar om emnet på Finans.

Nogle kommer nok tilbage til arbejds-
markedet, tænker han. 

“Hvad skal de ellers få tiden til at gå 
med? Så går man en ekstra tur med hun-
den og følger børnene til håndbold. Det bli-
ver hurtigt tamt, tror jeg”, siger Anders 
Heide Mortensen. 

Ifølge Anne-Marie Dahl vil FIRE-folkene 
formentlig ikke stoppe med at arbejde, bare 
fordi de kan. 

“Nogle vil måske tage nogle år fri for at 
rejse og se verden, men vil så komme til-
bage til en form for job. De vil måske ikke 
være fuldtidsansatte, men vil derimod ar-
bejde på projekter og i deltidsstillinger”.

Vores arbejdsliv vil i det hele taget være 
mere cirkulært i fremtiden, forklarer An-
ne-Marie Dahl. Under coronanedlukningen 
har vi haft tid til at tænke over, hvordan vo-
res liv skal være, og det vil få nogle til at 
skifte kurs.    

“Coronakrisen har lagt et tæppe over vo-
res hektiske liv. Vi har indset, at vi ikke be-
høver at præstere hele tiden, og vi har haft 
tid til at tænke over, hvem vi er, og hvad vi 
vil”, siger Anne-Marie Dahl. 

“I fremtiden kommer vi til at se man-
ge flere forskellige arbejdsmodeller. FIRE 
er bare en af dem. Generelt bliver vores liv 
mere cirkulært, så vi i nogle perioder arbej-
der mere, i nogle perioder får børn og i an-
dre perioder holder fri”. 

Orlov og begrænset deltid kan hjælpe
Selvom størstedelen af landets akademike-
re fortsat lever det klassiske arbejdsliv, bør 
arbejdspladserne komme på banen med in-
citamenter til at holde på de ansatte. 

Det mener Lars Andersen, der er direk-
tør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

“Hvis arbejdsgiverne nu sætter fokus på 
arbejdsmiljø og gør det lettere for de an-
satte at få orlov og komme på deltid i peri-
oder, vil den enkelte have lettere ved at få 
opfyldt sine drømme og behov”, siger Lars 
Andersen. 

Lige nu ser han en ubalance, hvor man-
ge arbejder alt for meget. 

“Det handler jo om at finde en ordent-
lig balance i livet, hvor man ikke behøver at 
knokle 80 timer om ugen, indtil man ikke 
gider mere eller brænder ud. Det er jo også 
det, vi har overenskomster og fagbevægel-
sen til”. 

Kommunikationsrådgiver Anders Heide 
Mortensen mener derimod, at de højtud-
dannede er blevet alt for forkælede. 

“Man tigger og beder nærmest folk om 
at komme på arbejde hver morgen. Jeg sy-
nes, det er gået for vidt. Når man kigger to 
generationer tilbage, så vidste man godt, 
hvorfor man gik på arbejde – det var, fordi 
man skulle betale regningerne. I dag er det 
et filosofisk projekt. Arbejdet skal være me-
ningsfuldt på flere planer, ellers forstår vi 
ikke, hvad vi laver der”. 

Men det er helt naturligt, at vores job 
skal være meningsfuldt, siger Anne-Ma-
rie Dahl. Dem under 40 år i dag er nem-
lig opdraget til, at alt er et valg. Det er der-
for ikke overraskende, at mange mennesker 
tænker meget over, hvilket job de har, og 
hvordan de vil bruge deres tid. 

“Engang blev man båret fra uddannel-
se ud på arbejdsmarkedet, og der fandtes 
livslange ansættelser. Men i dag er alt en 
stor valgbutik. Som individ skal vi hele ti-
den træffe valg for at positionere os i sam-
fundet. De unge tør meget mere i dag, fordi 
de ved, at der er utallige muligheder”, siger 
Anne-Marie Dahl.  

Hun tror derfor, at flere fra de yngre ge-
nerationer vil sætte deres forbrug på pause 
for at få frihed. 

“Så må det jo bære eller briste”. ■ 

Tilhængere af en ny bevægelse vil spare halvdelen 
af indkomsten op, nedsætte deres forbrug og gå 
på pension, inden de fylder 50 år. Fremtidsforsker 
Anne-Marie Dahl ser det som en reaktion på et ar-
bejdsmarked, hvor “særligt den unge generation 
brænder sammen med angst og stress”.
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VIBE MARIA ER PÅ 
DAGPENGE,
MEN INVESTERER  
FOR AT KUNNE  
GÅ PÅ PENSION 
SOM 68-ÅRIG
UDSIGTEN TIL EN HØJ PENSIONSALDER KOMBINERET MED  
MANGLENDE JOBSIKKERHED HAR FÅET HISTORIKER VIBE MARIA  
MARTENS TIL AT KASTE SIG UD I INVESTERINGSMARKEDET. 



DANSKERE 
INVESTERER 
SOM ALDRIG 
FØR
De senere år er det blevet mere ud-
bredt, at helt almindelige danskere 
uden særligt forhåndskendskab til 
aktiemarkedet begynder at inve-
stere. Det er en tendens, der har 
taget fart under coronaepidemien. 
Ifølge tal fra Finans Danmark, som 
er bankernes interesseorganisa-
tion, er der i de to første måneder 
af 2021 blevet investeret for mere 
end 20 mia. kr. i fonde af danske 
privatinvestorer. Heraf er 3,3 mia. 
kr. placeret i fonde, der handler 
med danske aktier, hvilket er det 
største nettokøb nogensinde inden 
for dette tidsrum.
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VIBE MARIA 
MARTENS’ 
BEDSTE RÅD 
TIL AT KOMME 
I GANG MED 
AT INVESTERE
“Jeg har lært rigtig meget af at 
følge andre på Instagram, der er 
dygtige og villige til at dele ud om-
kring det at investere. Det er ikke 
nødvendigvis det, Instagram er 
skabt til, men det er et formida-
belt medie til at formidle viden vi-
dere i et sprog, jeg kan forstå”.

PENSION Af Majken Eliasen · Foto: Ulrik Jantzen

“DET ER HELT ÅNDSSVAGT AT 
FORESTILLE SIG, AT DET SKAL 
VÆRE EN MULIGHED FOR MIG AT 
ARBEJDE, TIL JEG BLIVER 72 ÅR”.
VIBE MARIA MARTENS, HISTORIKER

H istoriker Vibe Maria Martens 
er 39 år, og hendes pensions-
alder er 72 år ifølge de sene-
ste politiske udmeldinger. 

“Det er helt åndssvagt at 
forestille sig, at det skal være 

en mulighed for mig at arbejde, til jeg bli-
ver 72 år, selv med akademisk arbejde. Jeg 
har svært ved at tro på, at en arbejdsgiver 
vil have interesse i at holde på mig så læn-
ge”, siger hun. 

Vibe Maria Martens har en ph.d. i dansk 
kolonihistorie i Indien. Hun blev færdig 
med sin afhandling på European Universi-
ty Institute i Firenze i 2017 og har efterføl-
gende haft et barselsvikariat på Gentofte 
Lokalarkiv. Lige nu er hun ledig og en anel-
se bekymret over størrelsen på sin pensi-
onsopsparing. Ligesom andre akademikere 
i samme situation har kombinationen af et 
langt studie, to barsler, skiftende ansættel-
ser og lange ledighedsperioder gjort, at hun 
har udsigt til at skulle arbejde i mange år. 

“Helt lavpraktisk vil der for sådan en 
som mig, som højst sandsynligt får arbejde 
på et arkiv, være opgaver, som jeg formo-
dentlig ikke vil kunne udføre. Jeg vil ikke 
kunne løfte og hoppe rundt med kasser, 
som jeg kan nu, når jeg er 70”, siger hun.

Derfor er Vibe Maria Martens med i den 
voksende gruppe af erhvervsaktive, der 
selv finder måder at supplere den alminde-
lige pensionsopsparing på med andre mid-
ler. Hun gør det dels for at have en økono-
misk buffer til krisetider, dels for i højere 
grad selv at kunne bestemme, hvornår hun 
går på pension. 

En økonomisk rejse
Når man har mand og to børn, mens man 
er på dagpenge, er det begrænset, hvor me-
get man kan spare op. Historiker Vibe Ma-
ria Martens har derfor brugt et engangsbe-

løb på 35.000 kr., hun fik i pengegave af et 
familiemedlem, til at tage de første skridt 
ind på aktiemarkedet. Derudover sætter 
hun hver måned 500 kr. ind på en måneds-
opsparing på Nordnet, et beløb, hun håber 
kan stige til 2.000 kr., når hun på et tids-
punkt får et arbejde og en højere indtægt. 

“Jeg synes, at det er problematisk, når 
man siger, at kontornussere godt kan arbej-
de, til de er over 70. Det tror jeg ikke helt 
på. Og jeg synes også, vi skylder hinanden 
at sige, at jeg også gerne vil kunne nå at 
leve en lille smule af mit liv, efter at jeg er 
gået på pension, så jeg ikke skal arbejde, til 
jeg dør”, forklarer hun. 

Hele den politiske diskurs om ”Arne” 
har gjort det almindeligt anerkendt, at folk 
med fysisk hårdt arbejde ikke kan arbejde, 
til de er 70, men til gengæld er der en fore-
stilling om, at det ikke er et problem, hvis 
du arbejder bag en computer eller ved re-
olerne i et arkiv. Hvis Vibe Maria Martens 

selv får mulighed for at vælge, vil hun gå 
fra tidligere.

“Generelt er jeg ret glad for at arbejde, 
så jeg tror, jeg vil have det fint med at arbej-
de, til jeg er mellem 65 og 68 år. Men lige så 
snart vi kommer op at kysse 70, så er der 
for få år på den anden side til, at jeg synes, 
det giver mening. Jeg ved godt, man regner 
med, at min generation bliver ældre end 
mine forældres generation, men der er ikke 
noget sikkerhed i det her”, siger hun. 

Lige præcis sikkerhed er en ting, hun 
gerne vil opnå, både økonomisk og i for-
hold til sin livskvalitet, når hun kommer op 
i årene.  

Ikke individets ansvar
Når man som Vibe Maria Martens har haft 
flere midlertidige ansættelser, har man 
også prøvet at være inde og ude af dagpen-
gesystemet flere gange. 

“Man bliver bekymret for sin økonomi. 
Derfor lærer man faktisk at holde sig lidt 
mere i skindet”, fortæller hun om de peri-
oder, hvor pengene har været få. Når man 
samtidig er ekspert i det, der er et snævert 
humanistisk stofområde, ved man også, at 
ansættelserne ikke hænger på træerne. 

“Jeg arbejder inden for en branche, hvor 

der er rigtig stor kvalificeret konkurrence 
omkring de job, der er, og der er også man-
ge midlertidige ansættelser, så jeg kigger 
i hvert fald meget på, hvordan jeg bruger 
mine penge”, siger hun. 

Når hun på et tidspunkt får den fastan-
sættelse, hun drømmer om, vil det ikke æn-
dre på hendes økonomiske prioriteringer. 
Hun er ikke enig med de kritiske røster, der 
mener, at selvvalgt tidlig pensionsalder er 
tegn på manglende samfundssind.

“Der er nogle samfundsmæssige konse-
kvenser ved det, hvis vi går meget tidligt på 
pension, og dem er vi selvfølgelig nødt til at 
være os bevidste alle sammen, men jeg sy-
nes på sin vis ikke, det er individets ansvar 
at skulle opretholde samfundet. Vi har alle 
et fælles ansvar, det er ikke så ligetil”, ud-
taler hun. 

Som udgangspunkt håber hun på at få 
minimum 10 år, men helst 20 år som pen-
sionist. 

“Det synes jeg, vi skylder hinanden alle 
sammen: At vi får mulighed for at opleve li-
vet på den anden side af vores arbejdsliv. 
Der er rigeligt med stress, jag og pres i nuti-
dens arbejdsliv, særligt for os, der har børn 
oven i hatten”. ■



F oruden øget fleksibilitet for med-
arbejderne kan bare en enkelt 
hjemmearbejdsdag om måneden 
ifølge en analyse fra Deloitte og 
Kraka give en samfundsøkono-
misk effekt på 4 mia. kr. takket 

være mindre trængsel, mindre forurening, 
færre trafikuheld og øget arbejdsudbud.

Derfor er det ikke overraskende, at re-
geringen ønsker at gøre mere brug af hjem-
mearbejde efter sommerferien og har 
igangsat et analysearbejde om brugen af 
hjemmearbejde blandt de 200.000 stats-
ansatte.

Men paradoksalt nok kan regeringens 
ønske føre til, at ansatte i staten, der har 
vænnet sig til 100 pct. hjemmearbejde un-
der hjemsendelsen, bliver pålagt 100 pct. 
fremmøde på deres arbejdssted, når de 
vender tilbage efter sommerferien.

For Medarbejder- og Kompetencestyrel-
sen har meddelt de statslige institutioner, 
at de på grund af analysearbejdet skal sæt-
te lokale beslutninger om hjemmearbejde 
i bero. 

Det rammer en lang række arbejdsplad-
ser, der har haft lokale tiltag og aftaler om 
hjemmearbejde undervejs, herunder Miljø-
styrelsens 800 ansatte.

“Erfaringerne fra hjemsendelsesperio-

den under corona i foråret 2020 har vist, 
at det er muligt at løse mange af styrel-
sens opgaver godt og effektivt ved hjem-
mearbejde. På den baggrund vil vi derfor 
gerne generelt øge mulighederne for flek-
sibilitet og hjemmearbejde”, hed det ellers 
i oktober 2020 i et udkast til en model, 
der giver mulighed for to ugentlige hjem-
mearbejdsdage.  

En kæp i hjulet
Men modellen blev 20. maj sat i bero på 
ubestemt tid, og Miljøstyrelsen må nu af-
vente resultatet af regeringens analyse. I 
stedet for er det regeringens genoptrap-
ningsplan med 100 pct. fremmøde fra 1. 

august, der gælder, har direktionen med-
delt medarbejderne. 

“Der er masser af kolleger, som sagt di-
plomatisk er temmelig trætte af, at der 
kommer en udmelding fra centralt hold, 
som stikker en kæp i hjulet for os”, fortæl-
ler Erik Vind Frost, tillidsrepræsentant og 
næstformand i samarbejdsudvalget.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen 
oplyser til DM Akademikerbladet, at analy-
searbejdet ventes afsluttet “på den anden 
side af sommerferien”. Men styrelsen har 
ikke svaret på et spørgsmål om, hvorfor 
analysen afskærer institutioner fra at afprø-
ve fleksibilitetsmodeller lokalt.

“Analysearbejdet kan blandt andet inspi-
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“Der er masser af kolleger, som  
diplomatisk sagt er temmelig trætte af, at der 

kommer en udmelding fra centralt hold, som 
stikker en kæp i hjulet for os”. 

Erik Vind Frost, tillidsrepræsentant i Miljøstyrelsen

Regeringens ønske om at fremme hjemmearbejde efter corona kan 
paradoksalt tvinge ansatte i staten til fuldt fremmøde på arbejdspladsen 
efter sommerferien. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har sat en 
bremse i for alle lokale aftaler. 

STYRELSE BREMSER 
AFTALER OM 
HJEMMEARBEJDE
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rere til, at man lokalt ser på, om man har 
fundet de bedste løsninger, der tilgodeser 
såvel arbejdspladsens som medarbejdernes 
behov i tiden efter corona”, skriver styrel-
sen i stedet for i sit svar.  

Rammer lokale
Efter talrige reformer og omlægninger er 
medarbejderne i Miljøstyrelsen i dag spredt 
ud over arbejdssteder overalt i Danmark, og 
ca. 300 arbejdspladser blev flyttet fra Køben-
havn til Odense med udflytningen af statsli-
ge arbejdspladser. I den forbindelse indfør-
te styrelsen mulighed for individuelle aftaler 
om hjemmearbejde for pendlere, og de bli-
ver ikke påvirket af styrelsens aftalestop.

“Så det er dem, der bor tæt på arbejds-
pladsen og ikke allerede har individuelle 
aftaler, der nu bliver påvirket”, siger Erik 
Vind Frost.

Han håber, at en generel lokalaftale kan 
erstatte individuelle aftaler, når regeringens 
”analysecirkus” er overstået.

“Jeg er helt med på, at det er en lille 
smule irriterende, at der nu er kommet en 
pausemelding fra centralt hold, men som 
tillidsrepræsentant siger jeg også til kolle-
gerne, at nogle gange skal man måske bare 
trække vejret. Det er ikke nødvendigvis en 
stopmelding”, siger han.

DM Akademikerbladet har talt med an-
dre tillidsrepræsentanter, der tilkendegiver 
usikkerhed om, hvordan sagen lander, men 
som ikke ønsker at udtale sig.

En gamechanger
Erik Vind Frost er selv optimist.

“Vi står nok foran et opsving og kigger 
ind i en højkonjunktur. Hvis nogen forestil-
ler sig, at man fastholder en indstilling om, 
at alt arbejde foregår med 100 pct. fremmø-
de, og samtidig vil have en moderne offent-
lig sektor, så kan det godt være, at man skal 
imødese alvorlige rekrutteringsproblemer”, 
siger han.

Han er ikke så overrasket over, at der fra 
centralt hold har indfundet sig en vis tøven 
over for de næste skridt. Heller ikke at sta-
ten som arbejdsgiver under OK-forhandlin-
gerne tidligere på året afslog at forny den 
gældende rammeaftale om hjemmearbejde, 
som opfattes som forældet. 

“Vi har fået en gamechanger af de helt 
store. Hvis man skal tage arbejdsgiverhat-
ten på, er man måske i en situation, som på 
ingen måde er normal, og hvor man ikke 
helt kan overskue konsekvenserne. Den di-
gitale transformation det sidste halvandet 
år har jo været større end de sidste 25 år 
tilsammen”.

For fagforeningerne er der også uaf-
klarede spørgsmål. Hvem har ansvaret for 
arbejdsmiljøet i privaten, forsvinder de 
fysiske arbejdssteder, hvordan sikres frivil-
ligheden, og hvad med de afledte udgifter, 
fx til internetopkoblinger?

I september 2020, før Danmark igen luk-
kede ned, indførte Sikkerhedsstyrelsen i 
Esbjerg på forsøgsbasis 1-2 frivillige hjem-
mearbejdsdage om ugen. På det tidspunkt 
var det korte sygefravær faldet med 64 pct. 
Siden kom så en ny fuld nedlukning, og nu 
står medarbejderne så med Medarbejder- 
og Kompetencestyrelsens beslutning om en 
fuld tilbagevenden til arbejdet efter som-
merferien. 90 pct. ønsker dog at fortsætte 
en ordning med hjemmearbejde. 

 “Vi har i forvejen tilsynsførende, der har 
hjemmekontorer i hele landet, og som bru-
ger det meste af deres tid med tilsyn i deres 
geografiske opland. Så det er jo ikke som så-
dan fordi, at hjemmearbejde er fremmed 
for styrelsen. Der er allerede medarbejdere 
der pendler langt, og det her kunne også til-
trække og fastholde folk, der bor lidt længe-
re væk”. ■

Regeringen øj-
ner samfundsøko-
nomiske gevinster 
ved øget brug af 
hjemmearbejde og 
har igangsat ana-
lyser af de hidti-
dige erfaringer. 
Her er det tæt tra-
fik på den Fynske 
Motorvej ved 
Odense, hvor mange 
af Miljøstyrelsens 
400 ansatte er 
pendlere.
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H usk, at det er svært at skif-
te gear. Lad medarbejderne 
byde ind med, hvad der kun-
ne være en god struktur for 
dem. Skab gerne mulighed for 
at starte stille og roligt op”. 

Sådan skriver Kalundborg Kommune i et 
katalog med gode råd, som ledere og med-
arbejderrepræsentanter kan bruge til at 
drøfte, hvordan arbejdspladsen kommer vi-
dere efter små 15 måneder med covid-19 
som en del af hverdagen og arbejdslivet.

“Det er vigtigt, at vi får sat ord på, hvor-
dan man får de gode erfaringer fra hjemsen-
delsen med. Lederne skal være obs på, at det 
har været en urolig tid for mange, så de skal 
tale med medarbejderne om, hvordan de re-
agerede på hjemsendelsen og det at komme 

tilbage”, siger Søren Gorm Fussing, persona-
lechef i Kalundborg Kommune.

Han mener, at lederne i kommunen skal 
bruge noget krudt på at styrke den sociale 
kapital og det psykiske arbejdsmiljø. 

“For når medarbejderne vender tilbage, 
skal de i gang med at afkode en ny kultur, 
og der vil være nogle ting, man skal genlæ-
re”, siger han.

Og det flugter meget godt med det, som 
forskere mener er vigtigt at tage højde for, 
når vi vender fysisk tilbage til arbejdsplad-
serne.

Medarbejderne har forandret 
sig under hjemsendelsen
Malene Friis Andersen er forsker og pro-
jektleder på forskningsprojektet MESA 

(Mental Sundhed og Arbejdsfællesskaber 
under coronakrisen), og hun mener, at den 
nye genåbning er anderledes, fordi vi den-
ne gang har siddet hjemme så meget længe-
re end sidst. 

“Det er nogle forandrede medarbejde-
re, som møder ind. Vi har ikke bare puttet 
dem ned i en konservesdåse og lukket den, 
da vi sendte dem hjem. Flere medarbejdere 
har forandret sig, mens de har været hjem-
sendt”, siger hun. 

“Vi er helt sikkert blevet mindre 
berøringsangste over for hjemmearbejde i 
forhold til tidligere, men vi er endnu ikke klar til 
at strukturere det”, siger Søren Gorm Fussing, 
personalechef i Kalundborg Kommune.

“

KONTORLIVET 
BLIVER ALDRIG 
DET SAMME  
IGEN
Som leder skal du forberede dig på, at medarbejderne 
har forandret sig under hjemsendelsen. Her er 
eksperternes bud på, hvordan du kommer godt tilbage.

REBOARDING Af Anna Dalsgaard · ada@dm.dk · Foto: Lars Bech
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“Der er skabt nye relationer, nye ryt-
mer, nye rutiner og nye ritualer, og man-
ge har struktureret arbejdsdagen på nye 
måder”, siger Malene Friis Andersen, som 
er ph.d. og forsker hos NFA (Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø). 

Rent lavpraktisk handler det fx om, 
hvor man har siddet derhjemme, hvordan 
man har forvaltet tiden, hvornår man har 
holdt pauser, og om man har spredt tiden 
ud eller holdt sig til “kontortid”. 

“Nogle har dyrket yoga i pauserne, gået 
en tur eller har oplevet bedre at kunne for-
dybe sig. Og de stiller sig selv spørgsmålet, 
om de nu skal slippe de nye vaner, og om 
de har lyst til det. Så lederne skal være op-
mærksomme på, at nye vaner og rutiner er 
veletablerede”, siger hun. 

Hun fortæller, at flere af interviewperso-
nerne i MESA-forskningsprojektet har sagt, 
at de i høj grad nyder at kunne gå en tur i 
en pause.

“De fortæller også, at de sagtens kunne 
have gjort det på arbejdet inden coronakri-
sen, for det måtte de godt, det var bare ikke 
legitimt. Vi har nok en ide om, at man kun 
er produktiv, når man sidder foran pc’en. 
Man får måske bemærkninger fra kolleger-
ne om, at det må være dejligt at have tid til 
at gå en tur, og så lader man være”, siger 
Malene  
Friis Andersen.

Derfor mener hun, at en af udfordringer-
ne er, hvordan vi geninstallerer fællesska-
ber, og hvordan vi får skabt bedre og ikke 
mindst rummeligere fællesskaber.

Hold fokus på fællesskaber og relationer
“Det kan være fristende at gå i gang med at 
løse de faglige opgaver, som hober sig op. 
Men det er lige så vigtigt at få etableret de 
gode relationer og skabe en god stemning, 
da det er det, der medvirker til, at man kan 
samarbejde om kerneopgaven”, står der i 
idekataloget i Kalundborg Kommune. 

Pernille Steen Pedersen er ledelses- og 
stressforsker på CBS (Copenhagen Business 
School), og hun mener netop, at noget af 
det allervigtigste er at have fokus på at gen-
skabe relationer og fællesskaber efter den 
lange hjemsendelse.

Det stemmer også godt overens med en 
minianalyse fra DM fra maj 2021, som viser, 
at 27 procent af DM’erne motiveres af et godt 
sammenhold mellem kollegerne, og at 26 
procent motiveres af at føle sig som en del af 
et fagligt fællesskab. 

“Vi er flokdyr, og relationer er kimen til, 
at vi kan trives på arbejdspladsen, så det er 
vigtigt at afsætte tid til at reetablere fælles-
skaber. Vi skal lære at være sammen igen”, 
siger Pernille Steen Pedersen, som har ud-
viklet et værktøj, som kan understøtte ar-
bejdet med at rebooste kollegaskabet.

“Men vi skal også aflære de dårlige va-
ner, vi har fået under hjemsendelsen, så-
som at arbejde på skæve tidspunkter, altid 
være tilgængelige og træffe for mange be-
slutninger uden at inddrage fællesskabet”, 
siger hun. 

“Alle forandringsprocesser kræver tid, 
og det er meget vigtigt, at ledelserne an-
erkender, at vi ikke bare er robotter, som 
kan genstartes. De skal sætte ord på, at 
man ikke forventer, at medarbejderne er på 
samme niveau som inden hjemsendelsen. 
Det skal trænes op”, siger Pernille Steen Pe-
dersen, som er ph.d. og adjunkt på Institut 
for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.

Anerkend forskelligheder
Pernille Steen Pedersen mener, at lederne 
skal anerkende, at vi har oplevet hjemsen-

delsen vidt forskelligt. De skal være meget 
bevidste om, at for nogle har det været fan-
tastisk at arbejde hjemme, mens andre har 
oplevet det anderledes belastende. 

“Nogle medarbejdere vil have behov for 
at tale om, at det har været hårdt, og det 
skal lederne lytte til. For hvis oplevelser og 
følelser ikke opfattes som legale og bliver 
devalueret af andre, kan det skabe mistriv-
sel. Derfor skal lederne gå forrest og itale-
sætte, at forskelligheder er o.k.”, siger Per-
nille Steen Pedersen.

Malene Friis Andersen er enig:
“Nogle har ikke trivedes med at være 

hjemme og har følt sig ensomme og isole-
rede, så vi skal ikke romantisere, at det har 
været nemt for alle. Derfor skal lederne 
også understøtte, at der ikke er nogen rig-
tig måde at have haft det på. Vi skal rumme 
forskellene”.

Derfor opfordrer hun lederne til at tage 
en dialog med medarbejderne hver især og 
fx spørge, hvad der har fungeret godt, hvad 
de ønsker at holde fast i, og hvad de vil sige 
farvel til. 

“Nogle medarbejdere kommer tilba-
ge med nye værdier og har fx fået et andet 
syn på, hvordan balancen mellem familieli-
vet og arbejdslivet skal fungere. Derfor kan 
det også være en god ide at tage en snak 
med den enkelte om livssituationen gene-
relt og fx spørge, om der er noget, der er 
blevet vigtigt for den enkelte, og om der er 
ønsker til omprioriteringer”, siger Malene 
Friis Andersen, som også henviser til coro-
natrivsel.dk, som er et direkte resultat af 
MESA-forskningsprojektet med konkrete 
redskaber til medarbejdere og ledere til at 
trække læring fra coronakrisen. 

5 GODE RÅD TIL MEDARBEJDEREN:

SÅDAN KOMMER 
DU GODT TILBAGE 
1.  Overvej, hvad du vil tage med fra 

hjemsendelsen, og hvad du øn-
sker at slippe.

2.  Foreslå din leder at holde en til 
en-samtaler om oplevelser og 
forventninger.

3.  Vær indstillet på, at det tager 
tid at genskabe relationer og 
fællesskaber.

4.  Accepter, at du måske ikke får 
alle dine ønsker til dit fremtidige 
arbejdsliv opfyldt.

5.  Glæd dig over de gode ting, du 
kommer tilbage til.

REBOARDING Af Anna Dalsgaard · ada@dm.dk · Foto: Lars Bech
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Hver femte arbejdsplads har ikke 
taget stilling til hjemmearbejde 
I Kalundborg Kommune er de endnu ikke klar til 
at strukturere hjemmearbejdet fremover, fortæl-
ler Søren Gorm Fussing. Og det har de tilfælles 
med en del andre arbejdspladser.

En analyse, som DM har foretaget på baggrund 
af en medlemsundersøgelse i maj 2021, viser, at 
hver femte akademikerarbejdsplads ikke har taget 
hul på dialogen om, hvordan læringen fra coro-
nakrisen, fx hjemmearbejde, kan implementeres 
mere permanent. 

“Der er selvfølgelig en bevægelse i gang hos 
medarbejderne, og vi vil blive mødt med forvent-
ninger til fleksibilitet i forhold til at arbejde hjem-
me. Vi er helt sikkert også blevet mindre berø-
ringsangste over for hjemmearbejde i forhold til 
tidligere, men vores første fokus er den akutte op-
gave med at møde medarbejderne i hverdagen, i 
takt med at vi får lov til at møde ind”, siger han. 

“Så vi ved, at det presser sig på, og vi er i gang 
med at kigge på det. Det er en rejse, vi skal på 
sammen med medarbejderne hen over den kom-
mende tid”, siger han. 

Hjemmearbejde skal være frivilligt
DM’s analyse bekræfter det, som andre og tidlige-
re undersøgelser har vist, nemlig at en del medar-
bejdere er blevet glade for hjemmearbejde og ger-
ne vil fortsætte med det.

39 procent af DM’erne i undersøgelsen sva-
rer, at de gerne vil arbejde hjemme to dage om 
ugen, hvis de selv kan vælge. 22 procent vil nøjes 
med en dag om ugen, mens 19 procent ønsker tre 
ugentlige hjemmearbejdsdage.

Malene Friis Andersen understreger, at forsk-
ningen påpeger, at det grundlæggende ved hjem-
mearbejde er, at man trives med det, når det er 
frivilligt. 

“Derfor skal vi også se på, hvad konsekvenser-

VÆRKTØJ TIL 
REBOARDING
På hjemmesiden Viden på tværs finder du 
dialogkort, som Pernille Steen Pedersen 
har udviklet, og som kan understøtte gen-
etableringen af fællesskabet. 

Du finder dialogkortene her:  
vpt.dk/nytperspektivpaastress

På coronatrivsel.dk kan du se en film med 
Malene Friis Andersen, hvor hun fortæl-
ler, hvorfor vi skal lære af coronakrisen, 
og hvordan vi kan gøre det. Du finder også 
masser af viden og værktøj, du kan bruge.

Gå til coronatrivsel.dk 

REBOARDING
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Der er en ret klar sammenhæng mellem, om man har plads til en arbejdsstation i hjemmet og 
ønsket om hjemmearbejdsdage. Hvis man har plads, ønsker man i gennemsnit 2,13 dage 
hjemme, mens hvis man ikke har plads, så ønsker man i gennemsnit 1,54 dage hjemme.  

Akademikere, der bor alene, vil i højere grad ind på arbejdspladsen end akademikere, der 
ikke bor alene.  

Har man hjemmeboende bør, ønsker man i gennemsnit lidt flere hjemmearbejdsdage end hvis 
man ikke har hjemmeboende børn. 

Den største forskel finder man mellem dem, der har oplevet en bedre work/life-balance under 
coronakrisen og dem, der har oplevet at den er blevet værre. Hvis man har oplevet en bedre 
balance, er man langt mere tilbøjelig til at ville fortsætte en høj grad af hjemmearbejde: i gen-
nemsnit 2,52 dage om ugen. Har man oplevet en dårligere balance, ønsker man i gennemsnit 
1,5 dag hjemme om ugen.   
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Antal gennemsnitlige hjemmearbejdsdage
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I gennem mere end et år har hjemmearbejdet været hverdag for mange akademikere, og 85% 
arbejder stadig hjemme enten på fuld tid eller meget af tiden. Derfor har de fleste forholdt sig 
til, om de kunne tænke sig at fortsætte med hjemmearbejdet efter coronakrisen. 

Akademikerne ønsker sig i gennemsnit lige under to hjemmearbejdsdage om ugen, hvis de 
selv kunne bestemme. Det fordeler sig over, at langt de fleste ønsker sig 1-3 hjemmearbejds-
dage, mens hver tiende slet ikke ønsker hjemmearbejde og hver tyvende slet ikke ønsker at 
være på arbejdspladsen. Kun to procent svarer ”ved ikke”, hvilket vidner om, at den fremtidige 
grad af hjemmearbejde er noget, der optager akademikerne.  

 

Der er mange forhold der gør sig gældende når det kommer til, hvor mange hjemmearbejds-
dage man ønsker. Herunder listes nogle af de karakteristika, der hænger sammen med, om 
man vil arbejde hjemme eller ej.  

Kvinderne ønsker lidt flere hjemmearbejdsdage end mændene, men forskellen er meget lille.  

De unge vil meget hellere ind på arbejdspladsen end deres ældre kolleger. Mens de unge i 
gennemsnit ønsker 1,5 hjemmearbejdsdag, ønsker medarbejder over 50 år i gennemsnit lidt 
mere end 2 hjemmearbejdsdage om ugen.  

De offentligt ansatte ønsker lidt flere hjemmearbejdsdage end de privatansatte. Vi ved, at flere 
offentligt ansatte end privatansatte stadig arbejder hjemme på fuldtid, så forskellen kan være 
en effekt af det.  
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Antal hjemmearbejdsdage

De fleste akademikere ønsker 
hjemmearbejdsdage

Ønsket om hjemmearbejde afhænger 
af livssituation og boligforhold

Akademikerne ønsker sig i gennemsnit lige under to hjemmearbejdsdage om ugen. 
Langt de fleste ønsker sig 1-3 hjemmearbejdsdage, mens hver tiende slet ikke ønsker 
hjemmearbejde, og hver tyvende slet ikke ønsker at være på arbejdspladsen. 

De fleste akademikere ønsker at fortsætte med at arbejde hjemme nogle dage om 
ugen. De unge og dem, der bor småt, ønsker det mindst, mens de ældre, dem med børn 
og dem, der har fået en bedre work-life-balance, ønsker det mest. 
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10 GODE RÅD TIL LEDEREN: 

SÅDAN SKABER DU 
DEN BEDSTE 
REBOARDING 
1.  Forvent ikke, at I kan skabe status quo 

på arbejdspladsen.

2.  Accepter, at dine medarbejdere har for-
andret sig.

3.  Kommuniker dine forventninger til med-
arbejderne, og sæt ikke barren for højt.

4.  Skab gerne mulighed for at starte stille 
og roligt op.

5.  Gør det klart for medarbejderne, at der 
ikke er nogen rigtig måde at opleve 
hjemsendelsen på.

6.  Hold en til en-samtaler om oplevelser og 
forventninger. 

7.  Brug tid på at styrke den sociale kapital 
og det psykiske arbejdsmiljø.

8.  Giv tid til etablering og reetablering af 
relationer og fællesskaber. 

9.  Nyansatte kan have brug for en opsam-
ling på en måske ophobet usikkerhed.

10. Medarbejdere, som er ansat under co-
rona, kan have brug for både en onboar-
ding og en reboarding.

ne af tvunget hjemmearbejde kan være, fx at vi ri-
sikerer at blive såkaldte flyvere og ikke har faste 
pladser, når vi møder ind”, siger hun. 

Ifølge DM’s analyse afhænger ønsket om hjem-
mearbejde både af, hvor man er i sit liv, og af de 
fysiske rammer. De unge akademikere ønsker 
færre hjemmearbejdsdage end de lidt ældre, og 
de, der har plads til en hjemmearbejdsplads, er 
markant mere tilbøjelige til at ønske hjemmear-
bejdsdage end dem, der ikke har plads. Ligeledes 
ønsker DM’ere, som har oplevet en bedre work- 
life-balance, flere hjemmearbejdsdage i fremtiden.

Træf kloge beslutninger
Malene Friis Andersen mener således også, at det 
er vigtigt at se på hjemmearbejde gennem den bre-
de linse, for hun er enig i, at ens hjemmesituation 
kan afgøre, om man trives med hjemmearbejde. 

“Der er stor forskel på, om man har et kontor 
for sig selv, eller om man bor ret småt, som man-
ge yngre medarbejdere gør. Det giver en helt an-
den ramme, og man kan få følelsen af at være 
hjemløs, fordi man føler, at man bor på sit arbej-
de”, siger hun. 

Når vi kigger ud over krisen, mener hun også, 
at det er vigtigt at se på, om medarbejderne har 
brug for nye kompetencer i forhold til hjemmear-
bejde. 

“Det kunne helt lavpraktisk være kompeten-
cer i god virtuel mødeledelse, men det kan også 
handle om, hvordan vi forventningsafstemmer og 
får talt om, hvad vi har brug for. Det kan fx handle 
om, hvad en kollega skal levere og i hvilken kvali-
tet, for at jeg kan udføre mit arbejde”, siger hun. 

“Det er ikke fundamentalt anderledes, end når 
vi er fysisk på arbejde, men der er nogle praksis-
ser, der bliver ekstra vigtige. Derfor skal lederen 
se på kulturen og opgaverne og overveje, hvordan 
man kan arbejde med blended working, for at det 
lykkes”, siger hun. 

I det hele taget mener hun, at det er vigtigt at 
være opmærksom på, at det ikke blot er en for-
malitet at sætte hjemmearbejde i gang et par dage 
om ugen. 

“Det er vigtigt, at ledelserne sætter tid af til at 

træffe kloge beslutninger og ikke bare hurtige be-
slutninger om hjemmearbejde et par dage om 
ugen. Vi skal jo have den dybe læring med fra kri-
sen”, siger hun.

Medarbejderne skal genbesøge fællesskabet
Det er ikke nødvendigvis nemt for lederne at tilgo-
dese de mange og forskellige behov, som medar-
bejderne formentlig vender tilbage med, og derfor 
mener Malene Friis Andersen også, at medarbej-
derne har en opgave i at genbesøge, hvad det er at 
gå ind i et fællesskab. 

“Vi skal indstille os på at indgå kompromiser 
igen”, siger hun. 

Nogle af dem er mere synlige og handler om 
temperatur, støj og lugt: Hvad skal temperaturen 
være på fælleskontoret? Skal vinduet være åbent, 
hvor taler man i telefon, og må man spise på kon-
toret? 

“Selv om mange i vores undersøgelse også sva-
rer, at de har savnet deres kolleger og det ufor-
melle fællesskab, kommer det med en pris”, siger 
Malene Friis Andersen. 

“Men vi skal huske, at der er en masse skøn-
ne ting at vende tilbage til, og i det ligger der også 
nogle kompromiser. Det vil være ærgerligt, hvis 
det ender med stor frustration over ikke at få alle 
individuelle ønsker opfyldt, vi skal også genfinde 
vores rummelighed over for forskellige måder at 
være sammen på”, siger hun. ■

REBOARDING

“Vi må regne med en “ny 
normal” efter lang tids 
hjemmearbejde, hvor 
medarbejderne skal genlære 
at afkode arbejdspladsen 
og kollegerne”, siger Søren 
Gorm Fussing, personalechef 
i Kalundborg Kommune.
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KÆRE CHEF,
DU SKAL HAVE  

TJEK PÅ DET 
DIGITALE

“Lederne har fundet ud af, at me-
get kan løses digitalt, men at det også 
er vigtigt for sammenhængskraften at 
være sammen fysisk”, siger Mathilde 
Winsløw, ph.d.-studerende og en af for-
skerne i Replace-projektet ved Kronprins 
Frederiks Center for Offentlig Ledelse 
ved Aarhus Universitet.

DISTANCELEDELSE Af Anna Dalsgaard · ada@dm.dk · Foto: Jesper Voldgaard
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Blended working er kommet for at blive – også efter 1. august  
– så du skal have tjek på det digitale og være i nær kontakt med 
medarbejderne. Her er eksperternes gode råd til at lede på 
distancen.

D u skal påtage dig det digitale ansvar i ste-
det for at skubbe det over på it-afdelingen. 
Ellers bliver det svært at lykkes som leder 
efter lockdown. Sådan lyder den kontante 
besked fra Mathilde Winsløw, som er ph.d.-
studerende ved Aarhus Universitet. 

For det er svært at forestille sig, at vi vender tilbage til 
arbejdslivet, som det var før corona – heller ikke selv om vi 
må fra 1. august. Derfor stifter mange af os formentlig be-
kendtskab med blended working, som betyder, at både le-
dere og medarbejdere har en fleksibilitet, i forhold til hvor 
og hvornår de arbejder, og det stiller nye krav til lederne.

Tag ansvar for dine digitale kompetencer
Mathilde Winsløw er en af forskerne i Replace-projektet 
ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved 
Aarhus Universitet. Forskningsprojektet undersøger blandt 
andet, hvilken betydning det har for ledelse og vidensde-
ling i offentlige organisationer, når ledere og medarbejdere 
kommunikerer digitalt frem for ansigt til ansigt. 

“Jeg har tit oplevet, at ledere ikke er særligt optagede 
af det digitale. De vil fx hellere høre om visionsledelse el-
ler nærværende ledelse. Og det er også helt centrale for-
mer for ledelse, når man skal lede på distancen. Men hvis 
du ikke bruger de digitale værktøjer hensigtsmæssigt, 
kan du ikke udøve de andre ledelsesformer”, siger Mathil-
de Winsløw. 

“Derfor skal nogle ledere skifte mindset. Helt lavprak-
tisk skal de have styr på lyd og lys, og de skal kunne ud-
nytte de funktionaliteter, som værktøjerne indeholder. 
Men der er også et andet lag: De skal italesætte normer 
for, hvordan man er sammen digitalt”, siger hun. 

Er det fx ok at bryde ind i et møde? Skal man altid 
have video og lyd tændt? Eller må man gerne skrive i 
chatten, mens andre taler?

“Vi ved godt, hvordan vi skal opføre os, når vi holder 
fysiske møder. Men må man have benene på bordet un-
der digitale møder? Må hunden være med? Og er der frit 
valg med tøj og baggrund? Der er nok at tage stilling til”, 
siger Mathilde Winsløw. 

Ina Jochimsen er distanceleder i Center for Jura og 
Kontrol i Fødevarestyrelsen, og hun er enig i, at man er 
nødt til at hoppe med på it-vognen, hvis man ikke allere-
de er om bord. 

“Jeg var erfaren med Skype, men har alligevel væ-
ret på kursus for at lære at afholde afstemninger, bruge 
whiteboard og andre fede ting. Det er vores HR-afdeling, 
som har udbudt kurser i kreative redskaber i Skype, og 
det er det helt rigtige at gøre, hvis man ikke vil sættes ba-
gerst i køen”, siger hun. 

Distanceledelse er noget andet end nærledelse
Det har været en udfordring for mange ledere at gøre de-
res ledervaner digitale. Det siger udviklingskonsulent og 
erhvervscoach Anne Birgitte Lindholm, som under coro-
nakrisen har talt med mange ledere. 

“I starten overførte mange ledere blot de daglige va-
ner til det virtuelle, og mange har erfaret, at det ikke vir-
ker på samme måde”, siger Anne Birgitte Lindholm, som 
er indehaver af virksomheden PraxisConsult og forfatter 
til bogen “Lederskab på distancen”, som udkom i en ny 
udgave i marts 2021. 

“Når man er fysisk på arbejde, bumper man helt na-
turligt ind i medarbejderne flere gange dagligt og får en 
god fornemmelse af de fleste. Det går fløjten, når man 
ikke er på arbejdspladsen samtidig, og derfor skal man 
som leder være mere coachende og lyttende, når man ta-
ler med medarbejderne om deres opgaver”, siger hun. 

Distancen giver mere tid til ledelse
Replace-projektet på Aarhus Universitet var allerede i 
gang inden corona, men hjemsendelsen gav projektet et 
boost, hvor forskerne kunne udnytte, at folk både hav-
de erfaring med at være fysisk på arbejde og så pludselig 
blev kastet ud i det digitale og hjemmearbejde også. 

De har interviewet 29 ansatte, heraf 17 ledere og 12 
medarbejdere i det offentlige. 

Både ledere og medarbejdere fremhæver, at de bliver 
forstyrret mindre, når de arbejder hjemme. 

“Lederne fortæller typisk, at når de er fysisk på arbej-
de, bliver de forstyrret med alt muligt, som ikke er ledel-
sesopgaver”, siger Mathilde Winsløw. 

Når medarbejderne er hjemme, prøver de at løse tin-
gene selv, så når de ringer til lederen, har de noget væ-
sentligt at tale om. 

“Det gør, at lederne får mere tid til den reelle ledelses-
opgave og til selv at kontakte medarbejderne eller indkal-
de til møder”, siger hun. 

Distanceledelse kan give mere nærværende ledelse
Mathilde Winsløw fortæller, at nogle ledere har brugt 
den overskydende tid på at holde mere fri og øge deres 
kompetencer, men at langt flere har brugt den ekstra tid 
på at komme mere i kontakt med medarbejderne om de-
res opgaver. 

“Ledere har skullet tilrettelægge nye rutiner, der kun-
ne erstatte de uformelle møder over kaffemaskinen. Hvor 
man før kunne mødes spontant, har mange under corona 
fået mere struktur på, hvornår man mødes med hvem. 
Nogle føler, at de på den måde faktisk udøver mere – og 
måske endda bedre – ledelse, fordi interaktionen bliver 
mere systematisk”, siger Mathilde Winsløw.  

Både Mathilde Winsløw og Anne Birgitte Lindholm an-
befaler netop, at lederne får struktur på deres distancele-
delse, og et af værktøjerne er en til en-samtaler med med-
arbejderne, så de får kendskab til deres opgaver og behov. 

Anne Birgitte Lindholm anbefaler også, at man som le-
der sætter billeder op af medarbejderne og fører logbog 
over samtalerne, så man er sikker på at komme hele ve-
jen rundt.

Mathilde Winsløw fortæller, at flere ledere har lært 
medarbejderne og deres opgaver bedre at kende under 

DISTANCELEDELSE Af Anna Dalsgaard · ada@dm.dk · Foto: Jesper Voldgaard



FEM GODE RÅD TIL LEDERE  
PÅ DISTANCEN
1.   Sørg for at blive god til digitale redskaber.  

Søg evt. hjælp og råd hos it-afdelingen, kolleger 
og venner.

2.  Italesæt spillereglerne for, hvordan I er sammen 
digitalt – særligt når der er nye deltagere.

3.  Lyt til medarbejdernes ønsker, og giv dem frihed 
under ansvar. Lyt også til det, som ikke bliver 
sagt.

4.  Hold øje med, hvordan medarbejderne trives i 
forhold til motivation, stress og arbejdsindsats. 

5.  Vær modig, lær af dine fejl, og tal om de svære 
ting. Det er tillidsskabende. 

LÆS MERE OM REPLACE-
PROJEKTET
På Kronprins Frederiks Center for Offentlig 
Ledelse kan du læse mere om forskningsprojektet:

ps.au.dk/cpl/forskningsprojekter. 

Vælg Centerprojekter/Digitaliseret interaktion i  
offentlige organisationer (REPLACE) 
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DISTANCELEDELSE

hjemsendelsen. De nye rutiner har gjort, at de især er 
kommet tættere på de medarbejdere, der ikke normalt er 
særligt opsøgende. 

“Nogle medarbejdere har oplevet deres ledere som mere 
nærværende og tilgængelige. Paradoksalt set kan distance-
ledelse altså føre til mere nærværende ledelse”, siger hun.

Pas på megafoneffekten
Ifølge Anne Birgitte Lindholm skal du være særligt op-
mærksom på megafoneffekten, når du leder på distancen. 

Vi har nemlig en tendens til at have en negativ bias, 
når vi kommunikerer på distancen, så vi tolker negativt 
på budskaber. Blandt andet fordi vi ikke har så megen 
tavs viden om hinanden og dermed mister noget af for-
nemmelsen for hinanden, når vi ikke ses dagligt.

“Tilfældige møder ved kaffemaskinen og i kantinen 
har stor betydning for vores relationer. Gennem small-
talk finder vi ud af, hvem der er god til hvad, hvilke erfa-
ringer vi har, og hvad vi interesserer os for. Vi følger kort 
sagt med i hinandens liv på godt og ondt, og det opbyg-
ger tillid”, siger Anne Birgitte Lindholm.

“Og hvis vi ikke har tillid til hinanden, begynder vi at 
gætte på folks motiver og gætter ofte forkert. Hvis min 
leder fx plejer at skrive: “Håber du har det godt, mange 
hilsner osv.” og så pludselig en dag har så travlt, at hun 
bare skriver: “Helt i orden!”, bruger jeg tid på at fundere 
over, om hun måske er sur”.

Hun mener, at medarbejderne skal huske at spørge ind, 
når de kommer i tvivl om motiverne. Og som leder skal 
man gøre sig umage for at kommunikere klart og tydeligt 
og arbejde på at skabe forventningsafstemning og tillid.

Værn om fællesskab og sammenhængskraft
Når vi er fysisk sammen på arbejdspladserne, får vi følel-
sen af at være en gruppe og et fællesskab, som skaber re-
sultater sammen, og som er forpligtede over for hinanden. 

“Hvis en kollega hænger med mulen, går vi typisk ind 
og spørger, om kollegaen er ok Og det er vigtigt at hol-
de fast i forpligtelsen, for den kan blive udtyndet med ti-
den”, mener Anne Birgitte Lindholm.

Fleksibiliteten har således en begrænsning, og anbe-
falingen fra forskere og eksperter er, at det er vigtigt for 
sammenhængskraften på arbejdspladserne, at medarbej-
derne er fysisk til stede noget af tiden.

Det har direktøren i it-virksomheden Ka-ching, Mar-
tin Sandvad, erfaret. Cirka samtidig med hjemsendelsen 
i marts 2020 lukkede han nærmest kontoret ned og sø-
satte projektet Work Anywhere, som gav medarbejderne 
mulighed for at arbejde, hvor og hvornår de havde lyst. 
De skulle kun komme på kontoret, hvis det var nødven-
digt og til et fællesarrangement hver 14. dag.

“Jeg har fået bekræftet, at videomøder ikke kan erstat-
te vores sociale behov, og at det er i fællesskabet, vi lyk-
kes. Derfor er vi gået tilbage til, at man selv bestemmer, 
om man er på kontoret eller et andet sted, og cirka halv-
delen har valgt kontoret”, siger Martin Sandvad. 

“Jeg vil bevare fleksibiliteten efter corona, men vil 
sandsynligvis insistere på flere obligatoriske kontordage 
for at bevare sammenhængskraften”, siger han.

Ifølge Mathilde Winsløw er nogle arbejdsgivere netop 
begyndt at fremhæve fremmødedage. 

“Her samler man alle medarbejderne nogle bestemte 
dage og kan være sikker på, at lederne ser medarbejder-
ne, og at kollegerne ser hinanden. Det understøtter fæl-
lesskabet og skaber sammenhængskraft”, siger Mathilde 
Winsløw. ■ 

Anne Birgitte Lindholms bog 
“Lederskab på distancen – Når du 
ikke ser dine medarbejdere dagligt” 
udkom i fornyet udgave på forlaget 
Historia i marts 2021.

RELATIONER ER DET  
VIGTIGSTE FOR LEDEREN 
– OGSÅ EFTER CORONA
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I na Jochimsen havde noget af en servefordel, da 
alle offentligt ansatte blev sendt hjem i marts 
2020. Som sektionsleder for 16 jurister i Center for 
Jura og Kontrol i Fødevarestyrelsen, fordelt på 10 
i Aarhus og 6 i Glostrup ved København, var di-
stanceledelse allerede integreret i hendes hver-

For Ina Jochimsen er interessen for hver 
enkelt medarbejder og for fællesskabet 
vital. Ikke mindst når hun bedriver ledelse 
på distancen. 

dag. Og derfor er Ina Jochimsen også godt forberedt på 
en situation, hvor flere vælger at arbejde hjemme – også 
selv om de i princippet gerne må komme fuldt tilbage til 
august. 

“Jeg er vant til at være opmærksom på megafoneffek-
ten. Altså at de kritiske røster kan vokse sig store, når 
man ikke går op og ned ad hinanden hver dag. Derfor er 
det så vigtigt at bygge relationer, så man har tillid til hin-
anden og kan spørge om det, man er i tvivl om eller un-
drer sig over”, siger Ina Jochimsen. 

“Det kræver, at man som leder tør bringe sig selv i spil, 
og at man interesserer sig for, hvem medarbejderne er, 
også når de ikke er på arbejde”, siger hun. 

Relationer er også byggesten i fællesskaber og med til 
at skabe sammenhængskraft, og derfor bruger de også 
under normale omstændigheder en gang om måneden 
en hel dag sammen på skift i Aarhus og Glostrup.

Personligt lederskab er vigtigt
Da Ina Jochimsen for to og et halvt år siden sagde ja til 
lederjobbet, gjorde hun sig mange overvejelser over, 
hvordan hun skulle lede på distancen. 

“Jeg har fokus på det personlige lederskab, og hvor-
dan jeg kan give medarbejderne en følelse af, at jeg ser 
dem, og de ser mig. Det fylder meget i mit lederskab”, si-
ger hun.

De holder mange morgenmøder og teammøder on-
line, og der skal også være plads til den uformelle snak.  
Det kan være ved enten en kaffeaftale eller en frokost, 
hvor alle sider sammen online, og hun kan finde på at af-
holde en quiz, som også får gang i de sociale snakke på 
tværs – og det vil hun holde fast i, når flere efterhånden 
vender tilbage.

“Fokus på trivslen fyldte meget hos mig inden corona, 
og nu fylder den endnu mere. Det er vigtigt at være syn-
lig, men jeg kan ikke være i både Aarhus og Glostrup på 
en gang, så jeg har hyppige en til en-samtaler, et hurtigt 

RELATIONER ER DET  
VIGTIGSTE FOR LEDEREN 
– OGSÅ EFTER CORONA
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opkald eller et kort møde med den enkelte medarbejder”, 
fortæller Ina Jochimsen.

Samtalerne kan både være på en skærm eller på en 
gåtur rundt om bygningen, evt. med hinanden i ørerne 
over telefonen, hvis de ikke er fysisk på samme lokation, 
og i de situationer, hvor det kan lade sig gøre. 

“Nogle ting er bare nemmere at tale om, når vi går 
skulder ved skulder, og det er vigtigt for mig, at med-
arbejderne får det sagt, hvis jeg har gjort noget mindre 
hensigtsmæssigt”, siger hun.

Individuel distanceledelse
Ina Jochimsen mener, at man kan se sig selv som leder 
eller som en, der bedriver ledelse.

 “Jeg forsøger at gøre det sidste. Det betyder, at jeg 
ikke ser mig selv som en autoritativ leder, men at jeg får 
indflydelse ved at understøtte medarbejderne i at lede sig 
selv og deres opgaver”, siger Ina Jochimsen. 

 “Derfor forsøger jeg også at lede individuelt. For med-
arbejderne er forskellige, og det er vigtigt for mig at vide, 
hvem de er, så jeg forstår, hvilke opgaver de trives med, 
hvad der absolut ikke motiverer dem, og hvornår de har 
brug for sparring, så de får mulighed for at yde deres 
bedste”, siger hun. 

Hun mener, at uanset om vi fortsætter med at arbej-
de hjemme eller ej, så skylder vi hinanden at have blik 
for det hele menneske. “Vi er fagligt dygtige, vi har travlt, 
når vi er på arbejde, men der skal være plads til at tage to 
minutters pause og tale om, hvordan weekenden er gået 
og den slags”, siger hun.

“Derfor går jeg op i at vide, hvem de er, og spørger ind 
til deres liv og oplevelser, og det kommer tifold igen. For 
når vi kender hinanden, er det også nemmere for dem at 
sige det til mig, når jeg er en klaphat”, mener hun.

 Derfor har hun altid i overført betydning døren i fæl-
leskontoret åben. “De skal vide, at jeg altid er der og bak-
ker dem op, og at de kan tage fat i mig, når de har brug 
for mig”, siger hun. ■

I foråret 2020 var Martin Sandvad klar til at opsige lejemå-
let i Aarhus, hvor it-virksomheden Ka-ching har kontorer. 
For han var sikker på, at medarbejderne ville elske kun at 
ses fysisk til fælles arrangementer hver 14. dag. 

“I starten var alle jo voldsomt begejstrede for projektet 
Work Anywhere, som vi var klar med, cirka samtidig med at 

Mette opfordrede alle til at arbejde hjemme. Men selv om jeg hav-
de rigtig god rygdækning, er det ikke kun en solstrålehistorie”, for-
tæller Martin Sandvad, som er partner og direktør i Ka-ching. 

Halvdelen er tilbage på kontoret 
Med Work Anywhere kunne medarbejderne selv bestemme, 
hvor og hvornår de ville løse deres opgaver. 

“Mange arbejdspladser giver mulighed for hjemmearbejde. 
Vi vendte den rundt med mulighed for at komme på kontoret. 

Som distanceleder havde Martin 
Sandvad svært ved at fornemme, at 
nogle medarbejdere ikke var glade og 
endda gik ned med stress. Det tog han 
konsekvensen af. 

  
HJEMMEARBEJDE  
KRÆVER  
HJEMMEBESØG
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“Jeg har fokus på det personlige 
lederskab, og hvordan jeg kan 

give medarbejderne en følelse af, 
at jeg ser dem, og de ser mig. Det 

fylder meget i mit lederskab”. 
Ina Jochimsen,  

sektionsleder i Center for Jura og Kontrol i Fødevarestyrelsen



The Danish Cancer Society
Call for proposals for new members for the scientific committees

The Danish Cancer Society (DCS) invites institutions, institutes, and 
scientific societies that are actively involved in cancer research to 
submit proposals for four new members for the scientific committees 
of the DCS.

The two committees consist of Danish and international researchers 
and have 13 and 17 members, respectively, hereof two patient repre-
sentatives in each committee. The Danish Cancer Society encourages 
researchers from foreign institutions to be nominated to ensure the 
committee’s competencies to act.

The Danish Cancer Society’s Scientific Committee - People & Society 
(KBVU-MS) covers the humanistic, social, public health and epidemi-
ological cancer research area; and has two vacant member seats to 
be occupied by experienced, active researchers with the following 
expertise:
•  Broad epidemiological experience, preferably within palliation 

- 1 member from abroad
• Clinical nursing oncology - 1 member from abroad

The proposals for this committee can be written in Danish.

The Danish Cancer Society’s Scientific Committee - Biology & Clinic 
(KBVU-BK) covers the biological, translational and clinical cancer 
research area; and has two vacant member seats to be occupied by 
experienced, active researchers with the following expertise:
• Clinical medical oncologist - 1 member from abroad
• Basic scientist - 1 member from abroad

The proposals for this committee must be written in English.

Please send motivated proposals for candidates containing a CV and 
publication list of a maximum of 5 pages in total to Head of Funding, 
Christina Koefoed-Hansen, ckh@cancer.dk.

Deadline for proposals: 1 September 2021

Funding
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Mentalitetsmæssigt er det en anden tilgang, hvor man 
undgår den der med: “Sidder du og feder den af der-
hjemme?”” siger Martin Sandvad, som har boet og ar-
bejdet i USA, hvor hjemmearbejde er mere normalt. 

Han fortæller, at nogle af medarbejderne imidlertid 
mistede motivationen, når de var så lidt fysisk sammen 
med kollegerne, fordi glæden ved at lykkes med noget 
sammen forsvandt. 

“Og endnu værre: En medarbejder gik ned med stress. 
Han gik helt over i den anden grøft og arbejdede hele ti-
den. Familie- og arbejdslivet smeltede sammen, og det 
blev uoverskueligt for ham”, siger Martin Sandvad. 

Derfor satte de sig ned og talte om, hvordan de kunne 
gøre det bedre. 

“Vi fandt ud af, at det ikke skal være enten hjemme el-
ler på kontoret. Det skal være fleksibelt, så de, der har 
behov for det, kommer ind på kontoret, og det er cirka 
halvdelen”, siger han. 

Distanceledelse gør det svært at bevare 
fingerspidsfornemmelsen 
Når man spørger Martin Sandvad om det positive ved 
Work Anywhere, siger han, at det er friheden til at give 
medarbejderne lov til selv at vurdere, hvor og hvornår 
de vil arbejde. Bagsiden af det er, at det bliver meget 
sværere at være leder, men også mere interessant.

“Du skal i høj grad være menneskekender og kunne 
fornemme det, når medarbejderne ikke har det godt. Du 
skal være god til at motivere på afstand og bevare troen 
på, at det er i fællesskabet, vi lykkes”, siger han.

“Men du kan miste fingerspidsfornemmelsen for med-
arbejderne. Er de glade? Kører det? Hvis det ikke funge-
rer, risikerer man at miste sammenhængskraften. Vi er 
sociale væsener, og det kan videomøder åbenbart ikke 
råde bod på”, mener han. 

Han endte med at køre hjem og besøge alle medarbej-
derne personligt for at høre, hvordan det gik, og se hjem-
memiljøet. 

Hvis han skulle gøre det om, ville han forventningsaf-
stemme med hver enkelt medarbejder og holde en tætte-
re kontakt til hver enkelt. 

“Mange kan jo godt hive sig op på onlinemøderne og 
sige, at det går godt. Så det er en udfordring at række ud 
i tide, og man skal også kunne tage snakken, når det ikke 
fungerer, og sige: “Du skal faktisk tilbage””, siger han.

Fradrag for hjemmearbejde i stedet for kørselsfradrag
Fra august kan Martin Sandvad beordre alle tilbage på 
arbejdspladsen. Det kommer ikke til at ske, men han 
kommer heller ikke til at sende medarbejderne hjem og 
opsige kontorlokalerne i Aarhus. For nogle kan trives 
med konstant hjemmearbejde, men han mener ikke, det 
er majoriteten, og det bliver ikke normen.

“Jeg ville ønske, vi ikke skulle mødes hver dag, men vi 
har altså svært ved at erstatte den sociale kontakt. Men hvis 
vi kan nøjes med at mødes halvdelen af tiden, er meget nået 
i forhold til fleksibilitet, glæde og klima”, siger han. 

Lige præcis klimaet var en af grundene til, at han ville 
sætte medarbejderne fri. 

“Jeg bliver nærmest deprimeret af at se motorvejene 
om morgenen. Hvis vi skal nå klimamålene og være gla-
dere mennesker, så er det et enormt spild”, siger han.

Som et aspekt i regeringens klimaplan mener han, at 
man fra politisk hold burde overveje en opmuntring til 
virksomheder, som gerne vil arbejde hjemmefra. 

“Og hvorfor får man et kørselsfradrag? Klimamæs-
sigt ville det give bedre mening med et hjemmearbejds-
fradrag, som kunne reducere pendlingen”, mener Mar-
tin Sandvad. ■
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“Lyt til medarbejdernes øn-
sker i stedet for at udstikke 
alt for faste rammer, og hold 
så øje med, hvordan de tri-
ves”, siger Martin Sandvad, 
direktør i it-virksomheden 
Ka-ching, som i foråret 2020 
gik over til Work Anywhere. 
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Deltid kan koste 10.000 kr. 
om måneden på pensionen
Stadig flere akademikere arbejder deltid, og det kan betyde op til 10.000 
kr. mindre udbetalt i pension om måneden, viser nye tal. 

DE SENESTE 10 ÅR er der sket en stigning på flere 
tusinde i antallet af akademikere, der arbejder 
deltid og dermed sparer mindre op til deres 
pension. Det gælder både mænd og kvinder. 
Den udvikling får advarselslamperne til at 
blinke. For opsparing til deltidspension frem 
for fuldtidspension kan betyde op til over 
10.000 kr. mindre udbetalt om måneden, 
når arbejdslivet slutter. 

Det viser beregninger foretaget af Akade-
mikerPension, som over de seneste 12 år har 
set en stigning i antallet af både mænd og 
kvinder, som indbetaler mindre til pensionen.

“Jo længere man arbejder deltid, desto 
større hul bliver der i ens pensionsopspa-
ring. Hvis man forbliver på deltid i lang tid, 
kan dette hul komme til at betyde en del for 
størrelsen af ens månedlige pensionsudbeta-
ling”, siger chef for Medlemsrådgivning og ser-
vice hos AkademikerPension Vibeke Thing-
gaard Aagaard.

I 2008 var der 3.324 kvinder med en del-
tidspensionsopsparing hos AkademikerPen-
sion, mens tallet i 2020 er steget til 6.452 
kvinder. Andelen af kvinder med pensions-
opsparing på deltid er i perioden vokset fra 
15 procent til 18 procent. For mænd er tallet 
i samme periode vokset fra 1.502 personer til 
2.336, og andelen er steget fra 8 til 10 procent. 

Hos AkademikerPension ved man ikke, 
hvorfor flere går på deltid, men der er en ræk-
ke hypoteser. 

“Det kan være gymnasielærere, som fra-
vælger fuldtid eller ikke kan få en heltidsstil-
ling. En del akademikere er også projektan-
sat, og det kan være medvirkende årsag til, at 
man vælger deltidspension, mens andre væl-
ger at gå ned i tid for at være sammen med 
familien”, siger Vibeke Thinggaard Aagaard.

Deltidspension giver minus på 
mange tusinde kroner
AkademikerPension har foretaget nogle be-
regninger baseret på prognoseforudsætnin-
ger for en 25-årig med en fuldtidsløn på lidt 
under 550.000 kr., som starter pensionsind-
betaling i dag på 8.000 kr., der inflationsregu-
leres årligt. Her vil den forventede månedlige 
alderspension på grundlag af fuldtidsansæt-
telse hele livet ved pension i alderen 72 år 
være 34.444 kr. i nutidskroner. 

Arbejder vedkommende derimod i en del-
tidsansættelse svarende til 25 timer hele li-
vet, vil den månedlige alderspension ved al-

deren 72 år i nutidskroner kun lyde på 23.123 
kr. eller over 10.000 kr. mindre om måneden.

Ifølge Vibeke Thinggaard Aagaard vil det 
være rigtig godt, hvis man i forbindelse med 
deltidsarbejde overvejer, om familien har råd 
til samlet set at indbetale det fulde pensions-
bidrag. 

“Hvis det ikke er muligt, så bør man have 
en plan for at fylde hullet i pensionsopsparin-

gen op igen, når man går retur på fuldtid. Må-
ske har man en partner, der kan hjælpe med 
at kompensere for dette. Mange af os skifter 
partner – det oplever halvdelen af dansker-
ne, og derfor bliver det ekstra vigtigt at have 
dette perspektiv med, og de store konsekven-
ser opdager mange typisk først sent i livet”. 

Kvinders pensionsformue er langt mindre
Kvinders pensionsformue er 22 procent min-
dre end mænds blandt personer i aldersgrup-
pen 55-59 år. Det skyldes særligt forskelle i 
kvinder og mænds arbejdsliv. Det konklude-
rede Forsikring & Pension i analysen Kvin-
ders og mænds pensionsopsparing fra 2020. 

“Der er en tendens til, at kvinder arbej-
der mindre på fuld tid end mænd. Bekymrin-
gen må være, om det er frivilligt eller ej, hvor 
meget man arbejder – og deraf størrelsen på 
pensionsopsparingen”, siger Peter Foxman, 
som er cheføkonom i Forsikring & Pension.

Ifølge analysen opstår forskellen i pensi-
onsformuer, fordi indkomsten for mænd er 
højere. Det medfører, at de årlige pensions-
indbetalinger for mænd i gennemsnit er 20 
procent højere end for kvinder.

Det skyldes underliggende arbejdsmar-
kedsforhold som bl.a. deltidsfrekvens, for-
skelle i jobfunktioner og timeløn. ■

“Jo længere man 
arbejder deltid, desto 
større hul bliver der i 
ens pensionsopsparing”.
Vibeke Thinggaard Aagaard, chef for 
Medlemsrådgivning og service, AkademikerPension

Pensionsopsparing for kvinder og mænd

 Deltid 2020 Deltid 2012

Kvinder 18 procent 15 procent

Mænd 10 procent 8 procent

Kilde: Beregninger foretaget af AkademikerPension for 
medlemmer per 31.12. i perioden 2008 til 2020. 
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ORGANISATION

SAMARBEJDE – HVER  
FOR SIG – EN GUIDE TIL 
VIRTUELLE 
ARBEJDSFÆLLESSKABER
Lars Pedersen
Frydenlund, 2020, 256 sider, 269,00 kr.

Bogen guider jer til at opnå de bed-
ste resultater, når I skal arbejde på 
distancen. I får på direkte og enkel 
måde hjælp til at fastholde den posi-
tive læring fra coronanedlukningen. 
Coronanedlukningen i 2020 satte for 
alvor gang i de virtuelle fællesskaber 
på arbejdspladsen. Men det er ikke 
altid lige nemt at arbejde på distan-
cen, og der opstod nye udfordringer 
for både chefer og ansatte. Konsu-
lent Lars Pedersen har arbejdet med 
virtuelle fællesskaber og distancele-
delse siden 2013. I bogen giver han 
råd og værktøjer til det optimale vir-
tuelle samarbejde. Det handler om 
at finde balancen mellem fysisk sam-
vær og virtuel tilgængelighed. Det 
virtuelle arbejdsliv kræver dog nøje 
aftalte rammer og spilleregler, for el-
lers risikerer man at udvikle utryg-
hed og mistrivsel i virksomheden. 
Det er en håndbog til de mange, der 
uden formelt ledelsesansvar gerne 
vil tage teten i at styrke samarbejdet 
og få det optimale ud af arbejdslivet 
gennem fleksible arbejdsformer. Bo-
gen giver både inspiration og en lang 
række praktisk anvendelige værk-
tøjer til at udvikle virtuelle arbejds-
fællesskaber. Med viden og inspira-
tion får I en værktøjskasse til at ska-
be nye og mere effektive rammer 
for samarbejde på tværs af virksom-
heds- og hjemmearbejdspladser.

FILOSOFI

Eksempelvis  
– Eksempler der tænker
Brian Benjamin Hansen
Aalborg Universitetsforlag, 
2021, 100 sider, 199 kr. 

Filosofi er en beskæftigel-
se med det evige, det sande, 
det universelle. Men hvor-
dan forholder det sig, når fi-
losoffer bruger eksempler? 
Hvad sker der i Jean-Paul 
Sartres brug af eksemplet 
med nøglehullet? Hvad sker 
der, når Michel Foucault bru-
ger det panoptiske fængsel 
som eksempel? Og hvad sker 
der, når Slavoj Žižek bru-
ger eksempler fra populær-
kulturens psykopatologier? 
“Eksempelvis” beskriver fire 
måder at arbejde med ek-
sempler på, der ikke bare er 
relevante for filosofisk tænk-
ning, men for alle fag, der 
forholder sig undersøgende 
til cases.

HISTORIE

Femø
Anne Brædder
Aarhus Universitetsforlag, 
2021, 100 sider, 70 kr.

I sommeren 1971 tog hun-
dredvis af kvinder færgen til 
Femø. På den lille ø holdt de 
verdens første kvindelejr og 
satte deres krop og tanker 
fri, mens de dansede til Ja-
nis Joplin og på fællesmøder 
og i basisgrupper diskutere-
de traditionelle kønsroller og 
patriarkatets undertrykkel-
se. Bare bryster, korthårsfri-
surer og lilla bleer er siden-
hen gået over i den kollektive 
erindring om rødstrømper-
nes Femølejr og feministiske 
fællesskab i 1970’erne, mens 
kvindelejrens senere histo-
rie er mere ukendt. De næ-
ste par årtier bød både på 
afmatning inden for hele 
kvindebevægelsen og op-
brud på Femølejren. Især les-
biske kvinder sikrede lejrens 
overlevelse og har i dag for-
vandlet øen til et lesbisk fri- 
og feriested. Tarzan er død, 
og Jane er på Femø.

LEDELSE

Organisationer i en 
overgangstid – Håndbog 
for ledere
Maya Drøschler (red.)
Dansk Psykologisk Forlag, 
2021, 668 sider, 750 kr.

Vi lever i en overgangstid, 
hvor nye forretningsmodel-
ler, teknologier og indsigter 
om mennesket ændrer må-
den, vi leder og organiserer 
os på i nutidens og fremti-
dens organisationer. Bogen 
præsenterer en mangfoldig-
hed af perspektiver på den 
moderne organisation og be-
tingelserne for at udøve le-
delse i en overgangstid. Gen-
nem konkrete metoder, 
tilgange, viden og erfarin-
ger giver bogen inspiration 
og mod til at lede organisati-
oner og mennesker i en tid, 
hvor klassiske ledelsesmo-
deller og organisationsstruk-
turer er under opbrud, og 
hvor behovet for trivsel og 
produktivitet i organisatio-
ner samtidig er massivt.

POLITIK 
 

Entreprenørstaten  
– Hvorfor vælgernes  
ønsker forsvinder op i 
den blå luft – og hvordan 
vi fikser det
Sigge Winther Nielsen
Gads Forlag, 2021, 383 sider, 
299,95 kr.
Dansk politik går i tomgang. 
Og det selv om over 700.000 
offentligt ansatte går på arbej-
de for at udforme og udrulle 
politikernes ønsker. I denne 
bog opføres en (nerve)pirren-
de fortælling om det danske 
folkestyre. I centrum står po-
litikere, journalister og em-

bedsmænd fanget i deres eget 
spin som magtesløse sjæle, 
der løber hurtigere og hur-
tigere – men alligevel må er-
kende, at for meget sander til 
i pseudopolitik. Spørgsmålet 
rejser sig: Kan vi i dag over-
hovedet drive politiske foran-
dringer? Alt for sjældent løser 
reformerne nemlig de store 
problemer i vores samfund 
såsom klima, tech, ulighed 
og vækst. Eller bare de nære 
emner som folkeskole, jobfor-
midling, integration, skatte-
indkrævning og socialpolitik. 
Og konsekvensen er klar: Når 
vælgernes ønsker forsvinder 
op i den blå luft, så udhuler 
det vores demokrati. 

SAMFUND

Det epidemiske samfund
Ole B. Jensen og Nikolaj Schultz 
(red.)
Hans Reitzels Forlag, 2020, 
320 sider, 350 kr.

Bogen analyserer vores sam-
fund ramt af epidemien og 
ser covid-19 som en foran-
drende begivenhed og et hi-
storisk brud. Bogen sporer de 
dybereliggende brud og de 
myriader af tanker og rela-
tioner, som covid-19 har ført 
med sig, og reflekterer over 
tilstedeværelsen af epidemien 
i en historisk kontekst. I bo-
gens analyser aner vi nye for-
mer for magt og betragtnin-
ger om bl.a. krop, køn, by, 
klima og klasse. I “Det epi-
demiske samfund” opfattes 
samfundet som en tilstand 
af refleksivitet, hvis foran-
dringspotentialer er igang-
sat af tilstedeværelsen af vi-
rus. Bogens bidrag er skrevet 
af førende danske forskere og 
vækker til eftertanke.

Se flere bøger på 
akademikerbladet.dk  

NYE BØGERPENSION Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk



SPØRG IND
Når du taler med en kollega, som du tænker har det 
svært, kan du starte samtalen med brede spørgsmål, 
fx om hvordan det går, hvad vedkommende laver for ti-
den osv., så du ikke virker konfronterende. Ofte vil kol-
legaen måske give dig brede svar, som ikke nødvendig-
vis siger så meget om, hvordan det reelt går, og så kan 
du gå skridtet videre og spørge nærmere ind. Husk, at 
det handler om, at du gerne vil give din kollega mulighed 
for at dele det, der er svært – og ikke om at du skal have 
svar (eller have stillet din nysgerrighed). Det kan du gøre 
ved at fortælle, hvad du har observeret. Fx “Jeg kom til 
at tænke på, hvordan du mon har det, fordi jeg har lagt 
mærke til, at du ikke siger så meget til møderne for ti-
den”. Dermed giver du din kollega mulighed for at for-
tælle eller lade være.

SLIP BERØRINGSANGSTEN
Vi ved ofte ikke, hvorfor en kollega har det dårligt. Måske 
kan vi bare fornemme, at noget ikke er, som det skal være. 
Tit tænker man, at der er noget galt, fordi en kollega æn-
drer adfærd. Det kan for eksempel være, at vedkommende 
er begyndt at trække sig ind i sig selv, eller omvendt at kol-
legaen pludselig er begyndt at være hektisk. Hvis du er be-
kymret og gerne vil hjælpe, så start med at slippe berø-
ringsangsten. Ring din kollega op og hør, hvordan det går – 
det skader aldrig.

6 gode råd: 
Sådan hjælper du 
en kollega, der 
har det svært
Det er aldrig rart at se, når en kollega 
har det dårligt. Så hvordan hjælper man 
bedst en kollega, der har det svært? Det 
får du her seks gode råd til.

2
1

GUIDE Af William Leerbeck Meyer · Illustration: Claus Bigum
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LYT
Hvis en kollega vælger at betro sig til dig om sine proble-
mer, så er det vigtigt, at du lytter. De fleste vil så gerne 
hjælpe, at de nemt kommer til at være lidt for hurtige med 
gode råd, konklusioner og personlige erfaringer. Ved at 
være for hurtig på aftrækkeren med fx de gode råd kom-
mer man til at afbryde kollegaen, før vedkommende har 
haft en chance for at forklare situationen ordentligt, og 
man misforstår måske situationen, fordi man ikke har 
fået hele forklaringen. Forsøg i stedet at spørge nærmere 
ind til, hvad der er galt, og lad din kollega tale ud om pro-
blemet. Ofte kan sådan en snak i sig selv hjælpe din kol-
lega godt på vej mod selv at løse problemet. Måske havde 
din kollega bare behov for at få talt ud om det og kan ef-
ter lidt refleksion selv se, hvad hun/han kan gøre for at 
komme videre. Det kan også være en hjælp i sig selv for 
din kollega, at der er andre, der kender til problemet, så 
vedkommende ikke skal gå med det selv. Måske vil kol-
legaen selv spørge dig om råd under samtalen, og så kan 
du komme på banen med, hvad du synes. Det kan også 
være, at I når til et punkt i samtalen, hvor det er naturligt, 
at du spørger direkte, om kollegaen bare har brug for en, 
der lytter, eller om hun/han har brug for nogle gode råd.
Husk også altid at afslutte samtalen på en god måde for 
jer begge. Du kan fx spørge: “Hvordan kan jeg hjælpe 
dig?” Og aftal, hvor fortrolig jeres samtale er – hvem du 
må fortælle om den – og om I skal tale sammen igen.

3
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Kilde: Cecilie Burkal Cohrt, konsulent i DM.

6 gode råd:  
Sådan hjælper du 
en kollega, der 
har det svært

KEND DIN EGEN GRÆNSE
Ligesom det er vigtigt at respektere din kollegas græn-
ser, er det også vigtigt, at du ikke glemmer dine egne 
grænser. Hvis en kollega er meget åben om sine private 
problemer, kan det virke grænseoverskridende.
Kan du fornemme, at samtalen med en kollega er ved at 
bevæge sig i en retning, som du føler overskrider dine 
grænser for, hvad du har lyst til at vide om vedkom-
mende, så sig så hurtigt som muligt, at du selvfølgelig 
gerne vil hjælpe, men at du nok ikke er den rette at tale 
med. Henvis i stedet til jeres tillidsrepræsentant eller ar-
bejdsmiljørepræsentant. De har tavshedspligt, og de er 
derfor også gode at tale med om følsomme emner.
Hvis du har meget svært ved at tale med kolleger om føl-
somme emner, kan det også være, at du, hvis du følger 
rådet om at ringe din kollega op, skal sige fra start af, at 
du har bemærket “x”, og om det ikke kunne være en ide 
at tale med tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljøre-
præsentanten om det.

5

GÅ VIDERE MED PROBLEMET
Det er dog ikke altid, at samtalen vil gå så glat. Nogle 
gange vil kollegaen ikke betro sig til dig, og det må du 
selvfølgelig respektere. Det kan være, at det er et privat 
problem for din kollega, og vores grænser for at dele vo-
res følsomme problemer med kolleger er meget forskel-
lige. Nogle vil ikke være trygge ved at tale med en kol-
lega om et privat problem. Hvis du er virkelig bekym-
ret, og din kollega ikke vil tale med dig om det, så bør 
du overveje at gå til din leder, tillidsrepræsentant eller 
arbejdsmiljørepræsentant. 
Fortæl, hvad du har oplevet, og så kan de forhåbentlig i 
fortrolighed hjælpe din kollega.

4

FOREBYG I FÆLLESSKAB
Det er selvfølgelig ikke dit ansvar alene at sørge for, at 
dine kolleger har det godt. Det er først og fremmest en 
opgave, som medarbejdere og ledelse skal løfte i fælles-
skab på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at I på je-
res arbejdsplads ved, hvor man kan gå hen, hvis man har 
det svært. Alle skulle for eksempel gerne vide, at der er 
en tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, 
der sidder klar til at tale om de problemer, der kan være. I 
bedste fald er der et helt system på arbejdspladsen, som 
står klar til at hjælpe, hvis man har det svært, hvad enten 
det er i forbindelse med noget arbejdsrelateret eller per-
sonligt. For eksempel kan det være, at der er en psyko-
logordning. Derudover er det også en god ide, hvis I i kol-
legafællesskabet taler om, hvad I gør, hvis en kollega har 
det svært, før det rent faktisk sker. I kan for eksempel 
prøve at tage en åben snak i afdelingen om, hvordan man 
kan se på jer, at I er pressede. Er der nogle bestemte fa-
resignaler, man skal være opmærksom på? Og hvad skal 
jeres kolleger i så fald gøre for at hjælpe jer?

6
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M arc Owen Jones er lidt af en enmands-
hær i Mellemøstens informationskrig. 
Regionens diktatoriske regimer spende-
rer store summer på at udbygge deres 
hære af bots, trolde og sockpuppets, og 
der er få, som giver dem lige så meget 

modstand som den arabisktalende britiske adjunkt. 
Var det ikke for Marc Owen Jones, havde vi måske 

endnu ikke opdaget, at saudiarabiske cyberkrigere ek-
sempelvis har kidnappet et stort antal Twitter-profi-
ler fra sagesløse borgere over hele verden og står bag en 
række fiktive personligheder, der imiterer vestlige jour-
nalister og analytikere. 

“Jeg er mistænksom af natur. Det er helt afgørende i 
en tid, hvor især de sociale medier er utrolig nemme at 
manipulere med”, fortæller forskeren, der er adjunkt ved 
Hamad Bin Khalifa-universitetet i Qatar.

Marc Owen Jones’ akademiske mission består egentlig i 

at analysere, hvordan disinformation og onlinepropagan-
da udvikler sig. Men som mange andre af hans forskerkol-
leger må han bruge utallige timer på at patruljere inter-
nettet og selv opspore fake news og forfalskninger. For 
ingen andre gør det. Nationalstater har begrænset myn-
dighed i cyberspace, og de store teknologivirksomheder 
har begrænset interesse i at opretholde lov og orden. 

“Meget af det, jeg opdager, er i strid med de sociale 
mediers egne retningslinjer og nogle gange også ulovligt 
ifølge internationale love. Men der bliver gjort meget lidt 
for at bremse det, især i en region som Mellemøsten. Her 
er det lidt som det vilde vesten”, siger Marc Owen Jones. 

Først når misbruget bliver afsløret og skaber dårlig 
omtale i medierne, griber platformene ind. Forskeres ar-
bejde fører jævnligt til, at de sociale medier fjerner tusin-
der af falske profiler eller ændrer deres praksis. 

Marc Owen Jones’ arbejde har blandt andet ført til, at 
Twitter har ændret sin praksis for verifikation af kendte 
personligheders kontoer. Adjunkten afslørede, hvordan 
Saudi-Arabien var lykkedes med at hacke verificerede 
profiler og anvende dem til propaganda. Det gik blandt 
andet ud over en amerikansk singersongwriter, en norsk 
skiløber og en fitnessguru, hvis profiler under nye nav-
ne udsendte saudisk propaganda, mens de stadig var 
markeret med et blåt flueben, som er det troværdigheds-
stempel, Twitter giver til verificerede profiler. 

“Jeg opdagede første gang den taktik, da det gik ud 
over en afdød amerikansk tv-meteorolog, hvis profil et par 

DEMOKRATI Af Rasmus Bøgeskov Larsen · Foto: Sara Galbiati

DE DIGITALE  
DETEKTIVER 
De er forskere, men deres arbejde minder mere 
om en kriminalbetjents. De opklarer digitale 
forbrydelser og skaber sig fjender i lyssky afkroge 
af cyberspace. Vi er alle sammen afhængige af 
dem i kampen mod disinformation. 

Det er både sjovt og spæn-
dende at forfølge sporene 
på de sociale medier. Sådan 
lyder det fra professor 
Rebecca Adler-Nissen, der 
forsker i, hvordan demokra-
tier har håndteret corona.
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år efter hans død pludselig begyndte at tweete om politik 
i Mellemøsten. Det underminerer fuldstændig verificerede 
profilers troværdighed”, siger Marc Owen Jones.  

Rekonstruerer gerningsstedet 
Også i Danmark er der forskere, som er i gang med et 
usædvanligt opklaringsarbejde. Københavns Universitet 
deltager i et stort tværvidenskabeligt forskningsprojekt 
med titlen “How Democracies Cope with covid-19”, som 
det seneste år blandt andet har haft fokus på, hvad der 
er blevet sagt og skrevet om covid-19 på de sociale medi-
er i Danmark.

For at kunne nå frem til nogen form for konklusion må 
forskerne trawle gennem det enorme informationshav på 
internettet og udvikle metoder, der kan hjælpe dem.

“Det er en helt anderledes og meget lavpraktisk måde 
at forske på. Vi bruger måske 80 procent af vores tid på 
at skaffe det rigtige materiale”, fortæller lederen af pro-
jektets afdeling på Københavns Universitet, professor Re-
becca Adler-Nissen. 

“Det kan være rigtig sjovt at skulle forfølge alle disse 
spor og finde ud af at bygge den rigtige scraper, der kan 
give os den data, vi leder efter”.

Under pandemien har det været en ekstra udfordring, 
at de sociale medier under pres fra offentligheden har 
forsøgt at bremse mis- og disinformation om coronavi-
russen ved at fjerne en masse indhold. Dermed mister 
forskerne det “bevismateriale”, de skal bruge til at efter-
forske, hvad der ligger bag mis- og disinformationen. For 

platformene er ikke synderligt interesserede i, at misbru-
get bliver nærstuderet, og giver derfor sjældent forsker-
ne adgang til det. 

Rebecca Adler-Nissens hold har siden pandemiens 
begyndelse selv måttet foretage det, der på fagsprog kal-
des “live-scraping”. Det svarer lidt til, hvis man i gamle 
dage optog tv-udsendelser på et videobånd, så man se-
nere kunne se dem igennem. Forskerne har simpelthen 
kopieret millioner af indlæg om covid-19 på de sociale 
medier, lige så snart de blev lagt på, sådan at de efterføl-
gende kunne rekonstruere den ucensurerede debat på 
de sociale medier. 

Det tunge detektivarbejde kommer nemt til at tage 
det meste af forskernes tid og energi. 

“Man kan ende med at bruge al sin tid på datajagten 
og være helt udmattet, når man endelig når frem til at 

“Jeg opdagede første gang den 
taktik, da det gik ud over en afdød 
amerikansk tv-meteorolog, hvis 
profil et par år efter hans død 
pludselig begyndte at tweete om 
politik i Mellemøsten”. 
Marc Owen Jones, adjunkt

Professor Rebecca 
Adler-Nissen forsker 
i, hvordan demokratier 
håndterer covid-19 – 
herunder debatten på de 
sociale medier.

DEMOKRATI
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kunne begynde at analysere materialet. Det er risikoen. 
For det er slet ikke sikkert, dataene kan fortælle os alt 
det, vi håber, den kan”, siger Rebacca Adler-Nissen. 

Babysitning af falske profiler
Mens forskerne kæmper med at filtrere informations-
havet, udvikler cyberkrigerne konstant deres metoder. 
Åbenlyst falske informationer og profiler har ikke læn-
gere lang levetid, så cyberkrigerne er blevet bedre til at 
skjule deres propaganda i de gråzoner, der opstår mel-
lem fakta og holdninger. De udgiver meget mindre fake 
news og meget mere af det, som forskerne betegner som 
“astroturfing”. Det er en koordineret kampagne, der skal 
give indtryk af, at et produkt, et synspunkt eller en aktør 
har bred opbakning. 

“Førhen var det relativt nemt at identificere disinfor-
mation. Profilerne var åbenlyst falske, og de delte løgn-
agtige informationer. I dag er vores job blevet langt van-
skeligere. Indholdet er ikke nødvendigvis direkte usandt, 
og profilerne, der deler det, fremstår mere ægte”, fortæl-
ler Shelby Grossman, som forsker ved Stanford Internet 
Observatory i USA. 

For at kunne holde trit med udviklingen følger Shelby 
Grossman en masse profiler, hun ved er falske. Frem for 
at rapportere dem til de sociale medier holder hun blot 
øje med dem, ligesom en kriminalbetjent ville overvåge 
en forbryder. Med sine egne ord “babysitter” hun de fal-
ske profiler. 

“En af de ting, vi ser mere og mere af, er, at disinfor-
mation bliver udliciteret til firmaer, som også har kom-
mercielle kunder. Så vi ser nu falske profiler, som det 
ene øjeblik lovpriser Dunking Donuts, og det næste deler 
de rygter om Jamal Khashoggi”, fortæller Shelby Gross-
man med henvisning til den saudiske dissident, der blev 
myrdet og parteret på et konsulat i Istanbul i 2018. 

Forskerne ved Stanford Internet Observatory er de 
eneste, som de sociale medier deler noget af deres data 
med. Twitter og Facebook ønsker ikke selv at efterfor-
ske misbruget af deres platforme og dermed risikere at 
komme i konflikt med magtfulde aktører kloden rundt. 
De lader derfor Stanford Internet Observatory om at ana-
lysere deres data og udpege, hvem der står bag disinfor-
mationen og med hvilket motiv. 

Men når det er op til forskerne at afsløre magtfulde 
aktører, bliver de selv nemt et mål for chikane, trusler og 
disinformation. I en ny saudiskproduceret propaganda-
video på Twitter bliver der eksempelvis taget sigte efter 
både Stanford Internet Observatory og Marc Owen Jones.

I den velproducerede video hævdes det, at Marc 
Owen Jones arbejder for regeringerne i Qatar og Tyrki-
et samt for den militante bevægelse Hizbollah. De skulle 
angiveligt have hyret ham til at foretage smædekampag-
ner mod Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater 
og Egypten. Samtidig påstås det, at Stanford Internet Ob-
servatory blot er et skalkeskjul for samme propaganda, 
og at det i virkeligheden er Marc Owen Jones, der står 
bag deres arbejde.

“Det er blevet hverdag for mig, at jeg er mål for absur-
de anklager, modbydelige skældsord eller trusler. Jeg vil-
le ikke kunne fortsætte mit arbejde, hvis jeg lod mig på-
virke af det”, fortæller Marc Owen Jones. ■ 

Disinformation/
misinformation: 

Fejlagtige oplysninger, der 
åbenlyst har til hensigt at be-
drage, kategoriseres som dis-
information. Er der ikke tale 
om et bevidst forsøg på at vild-
lede modtagerne, kaldes det 
misinformation. 

Bots: 

Automatiserede falske profi-
ler på sociale medier. Gør det 
muligt for en botmaster på 
én gang at udsende tusind-
vis af enslydende indlæg eller 
at booste en ægte profil ved at 
give den et stort antal følgere 
og delinger. 

Trolde: 

Falske og ægte profiler, der 
med et aggressivt sprogbrug 
promoverer et særligt syns-
punkt eller en særlig udlæg-
ning af virkeligheden. Det kan 
både være gennem indlæg eller 
gennem kommentarer til andre 
profilers indlæg. 

Sockpuppet: 

En profil på internettet, som 
påtager sig en fremmeds iden-
titet og forsøger at bedrage of-
fentligheden. Refererer til en 
simpel hånddukke fremstillet 
af en sok. 

Astroturfing: 

En koordineret kampagne med 
brug af både ægte og falske 
profiler, der skal give indtryk 
af, at et produkt, et synspunkt 
eller en aktør har bred græs-
rodsopbakning. Astroturf er 
en producent af kunstgræs, og 
begrebet spiller på, at der i så-
dan en kampagne bliver skabt 
kunstige græsrødder.

ORDBOG 

DEMOKRATI
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LIGESTILLING

KONFLIKT OG KONSENSUS  
– DET DANSKE LIGE-
STILLINGS POLITISKE 
REGIME
Anette Borchorst og Drude Dahlerup (red.)
Frydenlund, 2020, 398 sider, 349 kr.

De seneste årtier er Danmark faldet 
nedad på de internationale indekser 
over ligestilling. Også selvom vi ofte ser 
os selv som et foregangsland inden for 
ligestilling i samfundet og på arbejds-
pladser. Bogen her giver et substantielt 
bidrag til forståelsen af det danske lige-
stillingspolitiske regime gennem ana-
lyser af konflikt og konsensus om li-
gestilling i dansk politik siden 1970. 
“Konflikt og konsensus” ser bl.a. på:
• Er vi overhovedet enige om, hvad 

ligestilling indebærer?
• Hvordan eller om politikerne og 

arbejdsmarkedets parter driver  
ligestilling i dag.

• Kønskvotering som det mest kon-
troversielle ligestillingsredskab.

• Polarisering i kvinders og mænds 
holdninger.

I en ny model om “de tre spor” viser 
bogen, hvordan ligestillingspolitikken 
er blevet besluttet skiftevis af Folke-
tinget via lovgivning, af arbejdsmarke-
dets parter i overenskomsterne og af 
domstolene. I egne surveys undersøges 
holdninger til ligestilling og ligestillings-
politik både i Folketinget og i den dan-
ske befolkning i sammenligning med 
den svenske og norske. Ud fra forfatter-
nes indgående kendskab til emnet af-
dækker bogen en række paradokser i 
dansk ligestillingspolitik.

FORSKNING

Aktionsforskning  
– i et læringsperspektiv
Julie Borup Jensen, Søren  
Frimann og Micki Sonne Kaa 
Sunesen (red.)
Hans Reitzels Forlag,  
278 sider, 300 kr.

Aktionsforskning handler om 
at forske gennem handlin-
ger. Vel at mærke handlinger, 
man foretager på det sted, 
man undersøger, og sammen 
med dem, man undersøger. 
Typisk er det handlinger, der 
skal skabe udvikling og for-
andringer for dem, man un-
dersøger sammen med. Det 
er der mange traditioner for 
og metoder til, som denne 
bog belyser gennem ti kapit-
ler. At mennesket kan lære, 
er grundlaget for, at menne-
sket kan forske, udvikle og 
forandre. Derfor har bogen 
undertitlen “i et læringsper-
spektiv”. Bogens fokus er at 
udfolde netop læringsper-
spektivet i aktionsforskning, 
herunder hvordan foran-
dring, læring og produktion 
af ny viden kan forstås som 
to sider af samme sag.

HISTORIE

Overvågningens historie 
– Fra sorte kabinetter 
til digital masseovervåg-
ning
Andreas Marklund  
(Anders Nygaard, ovs.)
Gads Forlag, 2020, 302 sider, 
299,95 kr. 

“Overvågningens historie” 
er fortællingen om, hvordan 
staten igennem historien har 
overvåget sine borgere – fra 
1500-tallets brevspionage til 
nutidens digitale masseover-

vågning. Det er en bog om et 
globalt fænomen, hvor stats-
magten og dens væsen sna-
rere end specifikke ideologi-
er eller politiske styreformer 
er i fokus. Moderne overvåg-
ningssystemer har en iboen-
de tendens til at vokse, ikke 
mindst i forbindelse med kri-
ge og kriser, og 1. verdenskrig 
markerer da også masseover-
vågningens fødsel parallelt 
med udviklingen af nye over-
vågningsteknologier. Mod-
sætningen mellem demokra-
ti og overvågning er således 
blevet mere tydelig i det se-
neste århundrede. 

LEDELSE

Både & – Værktøjer til 
effektiv paradoksledelse
Rikke Kristine Nielsen,  
Mette Mogensen, Frans Bévort, 
Thomas Duus Henriksen, An-
ne-Mette Hjalager og Danielle 
Bjerre Lyndgaard
Djøf Forlag, 2020, 188 sider, 
295 kr.

Denne forskningsbaserede le-
derhåndbog tager livtag med 
håndtering af paradokser i 
moderne virksomheder og 
organisationer. Paradoksalt 
er det, når handlemulighe-
der gensidigt udelukker hin-
anden, men samtidig er for-
bundne på en måde, så et 
valg mellem dem kun er en 
midlertidig løsning. Ledelse 
er dermed ikke et spørgsmål 
om enten-eller, men snarere 
både-og. Man kan ikke vælge 
mellem drift eller udvikling, 
mellem leadership eller ma-
nagement – man må finde den 
rigtige balance. Men hvordan 
finder man balancen og ud-
øver “både-og-ledelse”? Med 
afsæt i forskning og erfaringer 
fra praksis præsenterer bogen 

paradokshåndteringens fem 
faser, 15 nye ledelsesværktø-
jer og 25 pejlemærker at navi-
gere efter, når du skal håndte-
re paradokser i praksis.

LITTERATUR

The materiality  
of reading
Theresa Schilhab og  
Sue Walker (red.)
Aarhus Universitetsforlag, 
2020, 154 sider, 199,95 kr.

We read e-books and prin-
ted books. But are there dif-
ferences in how and where 
we read? And what opportu-
nities does a digital reading 
environment bring for wri-
ters and designers? “The ma-
teriality of reading” explo-
res the experience of reading 
by examining the interaction 
between the reader and the 
object of reading. Bringing 
together an array of discipli-
nary perspectives such as 
neurobiology, embodied rea-
ding and typography, we aim 
to understand how the ma-
teriality of the text enhances 
reader engagement with digi-
tal and physical books. 

MUSIKHISTORIE

Emil Hartmann
Inger Sørensen
Multivers, 2020, 144 sider, 
159,95 kr.

Emil Hartmann (1836-1898) 
var født til at blive kompo-
nist og skrev musik allerede 
som dreng. Han var søn af 
guldalderkomponisten J.P.E. 
Hartmann og dermed fjer-
de generation i Danmarks 
største musikerdynasti. Emil 
Hartmann komponerede 
yderst velklingende musik i 
alle genrer, ofte i en nordisk, 
nationalromantisk stil, der gav 
ham stor succes i Tyskland. 
Hjemme i Danmark følte han 
sig anderledes hårdt behand-
let, især af pressen, og hans 
uligevægtige temperament 
gjorde det ikke nemmere for 
ham at kæmpe sig ud af sin 
berømte fars skygge. Dette er 
den første bog nogensinde om 
Emil Hartmann, en af dansk 
musiks mest usædvanlige per-
sonligheder i 1800-tallet.

Se flere bøger på 
akademikerbladet.dk  
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Undersøgelse: 

11 procent føler 
sig overvåget i 
arbejdstiden
De fleste danskere i arbejde oplever, at deres leder har tillid til dem. Men der er også 
en stor gruppe på 11 procent, der oplever, at de bliver overvåget i arbejdstiden.

D agbladet Politiken har afsløret 
systematisk overvågning af an-
satte i Nemlig.com. 

Nu viser en ny undersøgelse 
udarbejdet af Gallup for DM Aka-
demikerbladet, at mens 89 pro-

cent oplever, at deres arbejdsgiver har tillid 
til dem, så oplever 11 procent af de adspurg-
te, at de bliver direkte overvåget på arbejds-
pladsen via video, digital overvågning, opta-
gelse af samtaler, kundesurveys eller lignende. 

Thomas Ploug, professor ved Institut for 
Kommunikation og Psykologi på Aalborg Uni-
versitet, siger, at overvågning er problematisk 
for den enkelte medarbejder.

“De fleste vil opleve specielt den personspe-
cifikke overvågning som meget indgribende, 
og det ved vi kan føre til stress. Ud over det 
påvirker det også tilliden mellem arbejdsgi-
ver og ansat negativt”, siger Thomas Ploug.

Thomas Ploug siger, at det netop er vigtigt 
at skelne imellem, hvilken type overvågning 
det er, der finder sted. Han fortæller, at det 
foregår på forskellige niveauer: et aggregeret 
niveau og et personspecifikt.

“Det, der er problematisk og kan føre flest 
problemer med sig, er, når overvågningen bli-
ver individrettet. Tilfredshedsundersøgelser 

er et eksempel på monitorering, som ikke nød-
vendigvis er individrettet. Problemerne op-
står, når overvågningen bliver personrettet, 
som vi har set med fx Nemlig.com”, siger han.

Thomas Ploug siger dog, at vi skal se un-
dersøgelsen i lyset af den specielle situation, 
der har været under nedlukningen.

“Vi bliver nødt til at tage det forbehold, 
at undersøgelsen er gennemført under co-
rona. Mange har oplevet at mangle kontak-
ten med deres leder, og det kan føre til man-

ge misforståelser og uoverensstemmelser”, 
siger han.

Det glæder formanden for Akademikerne 
(AC), Lars Qvistgaard, at langt de fleste oplever 
tillid fra deres arbejdsgiver. Men det ærgrer 
ham samtidig, at 11 procent føler sig overvåget. 

“Det er et generelt positivt billede og vi-
ser, at de fleste har en positiv oplevelse af at 
være på deres arbejdsplads. Overvågning er 
et uheldigt element på arbejdspladserne. Vi 
ved, at tillid og tætte relationer til ledelsen er 
det, der skaber en produktiv og god arbejds-
plads”, siger han til DM Akademikerbladet. 

Selvom overvågning ikke er et fokuspunkt 
for Akademikerne, så mener Lars Qvistgaard, 
at det udfordrer trivslen på arbejdspladsen, 
når 11 procent oplever, at de bliver udsat for 
decideret overvågning. 

“Vi har generelt opmærksomhed på, at 
der skal være nogle ordentlige vilkår på ar-
bejdspladserne, og det mener jeg ikke, at sy-
stematisk overvågning er. En arbejdsgiver er 
selvfølgelig i sin gode ret til at monitorere og 
sikre sig, at medarbejderne er produktive, 
men den form for systematisk overvågning, 
der spørges ind til i undersøgelsen, mener jeg 
ikke hører sig til på det danske arbejdsmar-
ked”, siger Lars Qvistgaard. ■

“Overvågning er et 
uheldigt element på 
arbejdspladserne. Vi 
ved, at tillid og tætte 
relationer til ledelsen er 
det, der skaber en 
produktiv og god 
arbejdsplads”.
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Min arbejdsgiver har tillid til, at jeg udfører mine arbejdsopgaver.

Min arbejdsgiver overvåger mig i arbejdstiden via video, digital overvågning, optagelse af samtaler, kundesurveys eller lignende.

Enig

Enig

Delvist enig

Delvist enig

Delvist uenig

Delvist uenig

Uenig

Uenig

Ved ikke

Ved ikke

89%

77%6% 6%6%5%

7%
1% 2%

1%

Antal respondenter: 1.120.  •  Kilde: © Kantar Gallup for DM. Undersøgelse vedlagt. 
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N emlig.com har fået mange hug i medier-
ne over det sidste stykke tid. Det skyldes, 
at medier som Politiken og Fagbladet 3F 
har kunnet afsløre, at virksomheden over-
vågede sine lageransatte og talte sekunder 
på hver pakkeopgave, de fik, så de ikke en-

gang følte, at de havde tid til toiletpauser.
Men det er ikke kun på landets varelagre, at man må-

ler og vejer de ansattes ydeevne. Vibeke Harms Andersen 
er lektor på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Uni-
versitet, og hun fortæller, at også de højtuddannedes ar-
bejde overvåges.

“I vidensarbejde kommer måling til udtryk bl.a. igen-
nem KPI’er. De varierer fra virksomhed til virksomhed, 
alt efter hvad outputtet er. Hvis man arbejder med fx 
sagsbehandling, så kan man måle på, hvor mange sager 
der behandles inden for hvilke kategorier, hvor mange te-
lefonsamtaler med hvor mange minutter osv.”, siger hun.

KPI, eller Key Performance Indicator, er et værktøj, 
der bruges til at måle, hvordan en virksomhed klarer sig 
i forhold til de opstillede mål. De bruges til at måle, hvor-
dan det går virksomheden som helhed med at indfri sit 
mål, men bruges også til at måle på, hvordan den enkel-

Nemlig.com har i den seneste tid været i 
vælten efter afsløringer af firmaets konstante 
monitorering af sine lageransatte. Monitorering 
af ansatte findes dog også i stor stil hos de 
højtuddannede, fortæller forsker.

Overvågning kan 
føre til stress på 
arbejdspladsen

ARBEJDSMILJØ Af Magnus Vesth Skjødt · Foto: Lars Bech

“Klare rammer og mål på 
arbejdspladsen er vigtigt for 
trivslen. Problemet er, at 
målstyring ikke sjældent ender i 
overstyring, og det er der ikke 
nogen, der vinder på”.
Malene Friis Andersen, lektor
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te medarbejder bidrager til denne målopfyldelse. Det er 
dog langtfra den eneste måde, din arbejdsgiver kan hol-
de øje med dig på.

“I takt med at vi bruger mere og mere it i vores arbej-
de, så er der også større muligheder for, at din arbejdsgi-
ver kan følge med i din gøren og laden. Ikke kun i forhold 
til selve arbejdet, men også din aktivitet på LinkedIn, 
Facebook eller andre sociale tjenester, og mange virk-
somheder opfordrer deres medarbejdere til at brande de-
res arbejdspladser gennem de sociale virksomheder”, for-
klarer Vibeke Harms Andersen.

Hun forklarer, at tendensen er opadgående.
“Ligesom det er i samfundet generelt, så er det en sti-

gende tendens. Der bliver mindre og mindre arbejde, 
hvor du ikke skal logge ind eller tjekke ind, så der kom-
mer flere og flere data på den enkelte”, siger hun.

Er målstyring fjenden?
Målstyring i virksomheder er en effektiv måde at ensret-
te medarbejdere til at arbejde imod et fælles mål på, for-
tæller Malene Friis Andersen, erhvervspsykolog og for-
sker, men det har også sine skyggesider.

“Målstyring sikrer, at man på alle niveauer i organi-
sationen er enige om, hvad man skal, hvor man er på vej 
hen. Men vi har nok haft for meget fokus på de positive 
effekter og har glemt de negative”, siger hun og fortsæt-
ter:

“På teamniveau kan målstyring føre til en sporafhæn-
gighed, hvor man overfokuserer på de ting, der kan tæl-
les og måles. Derved bliver alt det arbejde, der ikke kan 
tælles, som research, at række ud efter samarbejdspart-
nere osv., ikke talt med. Og man begynder at spørge sig 
selv, om man overhovedet skal bruge tid på det”, siger 
Malene Friis Andersen.

En af de helt store faldgruber ved ufleksibel målsty-
ring er, at medarbejdere begynder at skjule, hvor meget 
tid de reelt lægger i deres arbejdsopgaver. De kan fx skju-
le, når de bruger tid på opgaver og aktiviteter, som de 
ikke specifikt måles på, men som er vigtige for, at de kan 
løse opgaverne til en kvalitet, som de kan stå inde for. 
Det har Malene Friis Andersen i sin forskning kaldt for 
skyggearbejde.

“En overfokusering på det målbare kan nemt føre til, 
at medarbejderne ikke har tilstrækkelig med tid og ind-
flydelse til at løse opgaverne på måder, der giver mening 
for dem. Det kan i sidste ende føre til arbejdsbelastning 
og stress”, siger hun.

Men stress er ikke den eneste risikofaktor. KPI’er og 
målstyring kan nemt få konsekvenser for sammenhængs-
kraften i afdelingerne.

“På individniveau kan man ende i en situation, hvor 
man gør kolleger til konkurrenter. Hvorfor skal man hjæl-

ARBEJDSMILJØ Af Magnus Vesth Skjødt · Foto: Lars Bech

5 METODER TIL AT OVERVÅGE 
AKADEMISKE MEDARBEJDERE
Det er ikke kun med KPI’er og målinger, at din chef 
kan holde øje med dig. I marts sidste år skrev DM 
Akademikerbladet om forskellige måder, din chef kan 
overvåge dig på. Her er 5 af dem.

1. Din e-mail
Du tror måske, at din arbejdsmail er privat, men så ta-
ger du fejl, ifølge en rundspørge blandt 279 medlem-
mer af Prosa. Blandt de medlemmer, der arbejder i 
en it-afdeling, oplevede 31 pct. i 2010, at chefen kig-
gede med.

2. Teramind holder øje med dig
Amerikanske Teramind hævder at servicere 2.000 
virksomheder og monitorerer stort set alt:  
Ansattes brug af websider, programmer, e-mails, 
overførsler, søgninger, instant messaging, tastaturan-
slag, screenshots osv. Dataene bruges bl.a. til at iden-
tificere mistænkelig aktivitet og måle medarbejderes 
effektivitet.

3. Sensorer afslører dig, når du pjækker
Nybyggede kontorbygninger bliver i dag ofte fyldt 
op med alskens sensorer, der er designet til at ju-
stere bl.a. lysniveau og temperatur, men ifølge Vibeke 
Harms Andersen kan de potentielt også bruges til at 
registrere menneskelig adfærd.
”Det kan bruges til at måle, om du sidder på din ar-
bejdsplads, og kan sammenholdes med din check in-
data for at se, hvor meget du reelt arbejder”, siger 
hun.

4. Ambit lytter med på dine møder
Ambit Analytics tilbyder virksomheder at gøre medar-
bejdere til bedre mødedeltagere ved at optage og ana-
lysere, ikke bare hvem der siger noget og hvor længe, 
men også sprog, fx om man stiller åbne eller lukkede 
spørgsmål og selv toneleje og følelser.

5.  ActivTrak sladrer, hvis du er  
på sociale medier

Løsninger, der overvåger ansattes aktiviteter på in-
ternettet, er talrige. En af disse, ActivTrak, sporer, 
hvilke hjemmesider ansatte besøger, og hvor meget 
tid ansatte bruger på uproduktive hjemmesider.

pe sin kollega, når man har travlt med sit eget? Man-
ge steder er der bonusser, der afhænger af dit output, og 
som arbejdsgiver kan man godt regne med, at de ansatte 
finder en måde at game systemet på, hvis det ikke giver 
mening”, siger hun.

Det er dog vigtigt for Malene Friis Andersen at sige, at 
målstyring i virksomheder ikke nødvendigvis er en dårlig 
ting. Det handler om at finde balancen og involvere med-
arbejderne i, hvad det giver mening at måle på:

“Klare rammer og mål på arbejdspladsen er vigtigt for 
trivslen. Problemet er, at målstyring ikke sjældent ender 
i overstyring, og det er der ikke nogen, der vinder på”, si-
ger hun. ■

“Der bliver mindre og mindre arbejde, 
hvor du ikke skal logge ind eller tjekke 
ind, så der kommer flere og flere data 
på den enkelte”, siger Vibeke Harms 
Andersen, som er lektor på Institut for 
Kultur og Læring på Aalborg Universitet.
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MANGE FINE INTENTIONER  
FOR LIGESTILLING,  
MEN DER SKER MEGET LIDT
Under første halvdel af Socialdemokratiets 
regeringsperiode er der bare vedtaget én lov på 
ligestillingsområdet. 

LIGESTILLING Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Illustration: Jenz Koudahl

D anmark er kommet langt på li-
gestillingsområdet, men vi er 
langtfra i mål. Kvinder tjener 
mindre end mænd og bliver 
langt sjældnere ledere, selvom 
de har lange uddannelser. Og 

mænd skal tage mere barsel. Sådan lyder 
det i Socialdemokratiets principprogram, 
når det gælder ligestilling. 

Men når man kigger på lovkataloget i 
Folketinget de seneste to år, er der efter 
halvdelen af regeringsperioden med Social-
demokratiet ved roret og med indtil videre 
to forskellige ligestillingsministre stort set 
intet sket på ligestillingsområdet. 

På to år er der i skrivende stund vedta-
get ét lovforslag på ligestillingsområdet. Det 
handler om, at når offentlige myndigheder 
sender digital post til forældre, skal det ske 
til begge parter. Derudover er der stillet 10 
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LIGESTILLING Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Illustration: Jenz Koudahl

beslutningsforslag, hvoraf de fire er afvist – 
alle med Socialdemokratiets stemmer. Et er 
trukket tilbage, mens resten er sat på pause 
til behandling.

I SF er man ikke imponeret over regerin-
gens manglende handlen på ligestillingsom-
rådet her halvvejs inde i regeringsperioden. 

“Der er mange fine intentioner, men der 
er sket meget lidt på ligestillingsområdet. 
Jeg ved godt, at ministeren vil sige, at det er 
på grund af corona, men så er det jo ærger-
ligt, at det igen er dette område, der er ble-
vet nedprioriteret de seneste år, frem for an-
dre”, siger ligestillingsordfører i SF, Astrid 
Carøe. 

Formand for fagforeningen DM, Camil-
la Gregersen, som også er næstforkvinde i 
Kvinderådet, er heller ikke imponeret. 

Hun påpeger, at de ting, der er sket eller 
er på vej, er kommet via eksternt pres fx via 

#MeToo-dagsordenen eller EU-barselsdirek-
tivet, som tidligere ligestillingsminister Mo-
gens Jensen (S) faktisk ønskede at komme 
uden om. 

“Jeg savner at høre, hvad regeringens 
egne visioner er, hvis den selv kunne sæt-

te en ligestillingsdagsorden”, siger Ca-
milla Gregersen og påpeger: 

“Nu gælder det om at komme ud 
af starthullerne. Alt handler om pri-
oriteringer, og jeg ser gerne, at rege-
ringen prioriterer ligestillingsområ-
det højere”.

Danmark halter bagefter på 
ligestillingsområdet 

Der er nok at tage fat på for regeringen, 
når det gælder ligestilling. Danske kvin-
der tager fortsat langt mere barsel end 
danske mænd. Mens kvinder i gennem-
snit tager 274 barselsdage, tager danske 

mænd bare 34 barseldage, viser seneste 
opgørelse fra Danmarks Statistik.

I en ny barselsundersøgelse fra DM, 
som 1.773 højtuddannede mænd og kvin-
der har svaret på, angiver 26 procent af 
de adspurgte kvinder, at barslen har væ-
ret “overvejende negativ” for deres karri-
ere, mens yderligere fem procent siger, at 
barslen har været “meget negativ” for kar-
rieren. 

Noget tyder på, at danske kvinder fx 
har sværere ved at blive chef end kvinder i 

mange andre lande. 
Ifølge seneste OECD-opgørelse fra 2019 

ligger Danmark med en andel på 26,8 pro-
cent kvindelige ledere i hvert fald stadig 
langt fra OECD-gennemsnittet, som lyder 
på 33,6 procent, når det gælder andelen af 
kvindelige ledere. 

Vores nordiske naboer, Island (41,9 pro-
cent), Sverige (40,3 procent), Finland (36,9 
procent) og Norge (34,5 procent), er langt 
foran på dette område, når det gælder lige-
stilling. Det er de også på barselsområdet. 

Mens Danmark i dag har bare to ugers 
øremærket barsel til faren lige efter fød-
slen, har Finland ni ugers barsel øremærket 
til fædre, Sverige og Island har 13 ugers bar-
sel øremærket til fædre, mens Norge har 15 
ugers barsel øremærket til fædre. 

Ligelig fordeling af barslen bliver af man-
ge set som nøglen til at skabe mere ligestil-
ling. På barselsområdet vil regeringens støt-
tepartier da også have ligestilling én gang 
for alle. Udgangspunktet er 14 uger til begge 
forældre. Et forslag, som DM også har været 
fortaler for. 

“Øremærket barsel til fædre er det helt 
store håndtag til at få mere ligestilling. Det 
må være muligt at trænge igennem med ny-
tænkning på politisk plan også i Danmark. 

Vi har i dag fire typer barselsorlov, hvor der 
i stedet kun burde være én graviditetsorlov 
til den fødende og en forældreorlov til beg-
ge efter fødslen”, siger Camilla Gregersen. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister 
Peter Hummelgaard (S) oplyser til DM Aka-
demikerbladet, at regeringen forventer at 
fremsætte lovforslag om EU-barselsdirekti-
vet inden næste folketingssamling. 

“Inden da skal vi drøfte gennemførelsen 
af direktivet med Folketingets partier, og de 
drøftelser tager vi snart hul på”, skriver mi-
nisteren i et mailsvar.

Peter Hummelgaard har selv været på 14 
dages fædreorlov i starten af året og skri-
ver på Facebook, at han planlægger længe-
re barselsorlov til efteråret. Han vil dog ikke 
oplyse hvor lang. 

Mere ligestilling kan faktisk 
lade sig gøre i Danmark
Selvom der lovgivningsmæssigt ikke er sket 
meget på ligestillingsområdet, så sker der 
noget på området i samfundet. Det påpeger 
Morten Emmerik Wøldike, sociolog og le-
der af Institut for Menneskerettigheders ar-
bejde med køn og ligestilling.

“Perioden har været meget præget af co-
rona, som har betydet, at ting er blevet ud-
skudt. Vi venter på en del lovforslag bl.a. på 
LGBTI+-området. Så har der været hele an-
den bølge af #MeToo, som bl.a. adresserede 
seksuel chikane og ligelønsproblematikken. 
Vi har ikke set lovforslag på disse områder 
endnu, men det vækker genklang mange 
steder”, siger han. 

Den 1. juni vedtog regeringen sammen 
med SU-forligskredsen en ny aftale, som sik-
rer, at begge forældre med ret til SU tildeles 
9 SU-klip hver i forbindelse med fødsel el-
ler adoption. Maksimalt 3 klip af de ekstra 9 
rater kan overføres fra den ene forælder til 
den anden. Det skal sikre, at fædre modta-
ger lige så meget ekstra SU som moren, for 
sådan har det ikke været hidtil. 

“Det er et vigtigt skridt for ligestillingen 
mellem forældre – uanset hvilken type fa-
milie man er, siger uddannelses- og forsk-
ningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) 
om aftalen. 

Aftalen vidner ifølge Camilla Greger-
sen om, at når der kan skabes ligestilling på 
SU-området, så må det også kunne lade sig 
gøre på barselsområdet. 

“I den nye SU-aftale anerkender regerin-
gen jo også, at begge forældre skal have tid 
med deres lille barn. Det samme siger vi, 
der skal være på arbejdsmarkedet. I dag er 
der en meget skæv barselsorlov med meget 
øremærket orlov til den fødende og næsten 
ingenting til den fødendes partner, og det 
sender et skævt signal”. ■ 

“Der er mange fine 
intentioner, men der er 
sket meget lidt på 
ligestillingsområdet”.
Astrid Carøe, ligestillingsordfører, SF
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P rofessionshøjskolerne var blevet stillet an-
det end “papirpenge” i udsigt, forud for at 
regeringen præsenterede sit udspil “Tætte-
re på – Flere uddannelser og stærkere lokal-
samfund”. 

Derfor er skuffelsen stor hos blandt andre 
Camilla Wang, der foruden at være rektor på Professi-
onshøjskolen Absalon i Region Sjælland også er næstfor-
mand i Danske Professionshøjskoler.

“Vi har uddannelser i 38 forskellige byer, så det er i 
vores DNA at være til stede i hele Danmark. Vi havde ind-
stillet os på at lave flere mindre uddannelser, men det 

har været under forudsætning af, at der fulgte nye penge 
med. I stedet kan vi nu konstatere, at grønthøsteren er 
tilbage”, siger Camilla Wang.

Hun henviser til et økonominotat fra Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, der beskriver udgiftsprofilen i rege-
ringens forslag. Af notatet fremgår det, at finansieringen af 
udflytningerne skal findes tre steder: på provenuet fra de 
engelsksprogede studerende, der skal optages færre af, 
på budgettet for markedsføring og på konsulentydelser.

“Når regeringen hævder, at finansieringen følger med, 
er det ikke nye penge. Pengene skal tages fra andre po-
ster på professionshøjskolerne egne budgetter. Det er 

Det er omprioriteringsbidrag version 2.0, når der ikke følger nye penge med til 
at finansiere regeringens plan om flere uddannelser uden for storbyerne, mener 
næstformand i Danske Professionsskoler. Socialdemokratiet sparer ikke på 
uddannelse, svarer S-ordfører.

Skuffelse over regeringsudspil:

Grønthøsteren  
er tilbage 
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Nye udbud, 
men ingen nye 
penge. Sådan ly-
der kritikken af 
S-regeringens ud-
spil fra bl.a. pro-
fessionshøjsko-
lerne. S ønsker, 
at der bliver læn-
gere mellem stor-
bystuderende som 
disse, fotografe-
ret ved KU´s imma-
trikulationsfest i 
2017. 



omprioriteringsbidraget om igen”, lyder vurderingen fra 
Danske Professionshøjskolers næstformand.

Langtfra tilstrækkelig finansiering
Ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universi-
tet Per Nikolaj Bukh opererer regeringens finansierings-
plan med et “minusregnestykke”.

“Markedsføringsudgifter og konsulentydelser er ikke 
udgifter, som institutionerne får konkrete bevillinger til, 
så de besparelser er papirpenge, der er opfundet til lej-
ligheden”, siger Per Nikolaj Bukh. 

Den eneste reelle besparelse i planen kan opstå, hvis 
uddannelserne lukker et engelsksproget hold eller to og 
fyrer underviserne, fordi der kommer færre studerende 
hertil fra udlandet, uddyber han. 

“Der er måske også noget at hente, hvis man bremser 
forbruget af agenter til studenterrekruttering i udlandet, 
men uanset hvad er det langtfra tilstrækkeligt til at løf-
te finansieringen af 25 nye udbud. Små uddannelser er 
langt dyrere at drive end uddannelser, der samler store 
hold på campusser”, forklarer Per Nikolaj Bukh.

Et retfærdigt uddannelsespolitisk danmarkskort
Med sin finansieringsplan af “Tættere på”-udspillet har 
regeringen kun gjort det, den allerede lovede inden val-
get. Det siger Bjørn Brandenborg, der er Socialdemokra-
tiets ordfører for forskning og uddannelse.

“S sparer ikke på uddannelse. Men det har hele tiden 
været vores holdning, at konkurrence mellem uddannel-
sesinstitutioner er noget af det dummeste, man kan bru-
ge penge på. Derfor kræver vi, at en del af markedsfø-
ringsudgiften bliver brugt på uddannelser i stedet”, siger 
Bjørn Brandenborg.

Efter planen skal budgettet til markedsføring på alle 
uddannelser (videregående og gymnasiale, red.) beskæ-
res med 1,2 milliarder frem mod 2027. Men der vil stadig 
være økonomi til at holde åbent hus-arrangementer og 
studiemesser, forklarer ordføreren.

“Vi fjerner ikke det hele, og meget kan indhentes, 
hvis vi styrker vejledningen af de unge”, mener Bjørn 
Brandenborg. 

Det er vigtigt, at unge skal kunne tage en uddannelse 
i nærheden af, hvor de bor”, understreger han. 

“Resultatet skal være et mere retfærdigt uddannel-
sespolitisk Danmarkskort. Derfor fordobler vi tilskudde-
ne til de decentrale udbud, og vi belønner de institutio-
ner, der bidrager til, at vi kan opdyrke nye studiemiljøer 
uden for de store byer”, siger Bjørn Brandenborg.

Information er nødvendigt
At der skulle ligge en særlig belønning i “Tættere på”-ud-
spillet, har Danske Professionshøjskolers næstformand, 
Camilla Wang, mere end svært ved at få øje på.

“Vi har haft fem år med toprocentsbesparelser, der 
har skåret mange millioner væk fra vores uddannelser 
og studerende. Den her plan læser jeg som ompriorite-
ringsbidrag version 2.0”, siger hun.  

Hendes egen institution, Absalon, havde ved sidste 
opgørelse i 2019 et markedsføringsbudget på cirka 1,3 

millioner kroner. Pengene blev brugt til studiestartsmes-
ser, åbent hus-arrangementer, studiepraktikker og an-
noncer om info-arrangementer i lokale ugeaviser. Når 
en ny pædagoguddannelse ifølge S-regeringens plan skal 
startes op i Holbæk, bliver informationskampagner også 
nødvendige, vurderer Camilla Wang.

“Vi kæmper med alle andre uddannelser om at til-
trække færre og færre unge. Vi tror på, at det fx i Holbæk 
er muligt at rekruttere nye pædagogstuderende, som vi 
ellers ikke ville have nået, men de skal jo vide, at vi kom-
mer”, siger Camilla Wang.

Længere tid end til næste kommunalvalg
Både Absalon og andre professionshøjskoler ved af erfa-
ring, hvad der trækker en ny uddannelse godt i gang. 

“Det er interesserede unge, engagement fra lokale virk-
somheder og kommuner samt uddannelser, der er skræd-
dersyede til områdets behov. Men at skabe et attraktivt 
uddannelsesmiljø, som fx omkring diplomingeniørerne i 
Kalundborg, kommer med en pris”, fastslår Camilla Wang.

En reel regional uddannelsesdækning vil ud over eks-
tra finansiering kræve både tålmodighed og længere tid 
end til næste kommunalvalg. Til gengæld kan regerin-
gens udflytningsplan heller ikke nå at slå fejl inden no-
vember, påpeger Per Nikolaj Bukh.

“Det er en sympatisk tanke, at der skal være ung-
domsliv og uddannelsesmiljøer i hver en provinsby. Men 
det kræver investeringer, der langt overgår det, som re-
geringen lægger op til, hvis der skal etableres attraktive 
campusser med det fornødne udstyr. Og ikke mindst ko-
ster det at tiltrække dygtige medarbejdere og fastholde 
dem i mindre faglige miljøer”, siger Per Nikolaj Bukh.

I det hele taget undrer det ham, at regeringen sætter 
så meget prestige ind på at tvinge en udflytning af ud-
dannelser igennem, når andre problemer står i kø.

“Der er en del kommuner, der knap nok eller slet ikke 
har økonomi til at løse de helt basale serviceopgaver. Det 
burde man måske kigge på før noget andet”, siger Per Ni-
kolaj Bukh. ■

“Det er en sympatisk tanke, at der skal 
være ungdomsliv og uddannelsesmiljøer 
i hver en provinsby. Men det kræver 
investeringer, der langt overgår det, 
som regeringen lægger op til”.
Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet
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E r det rimeligt at bede jobansøgere indtaste 
deres alder, når de søger en stilling i det of-
fentlige?

Overhovedet ikke, mener kritikere, der 
mistænker arbejdsgivere for at bruge oplys-
ninger om alder til at frasortere ansøgere, 

selvom det er ulovligt.     
Indtil for nylig var det ellers påkrævet at oplyse alder 

i et særskilt felt, når man søgte stillinger i staten. Forkla-
ringen til DM Akademikerbladet lød, at oplysningen ale-
ne blev brugt til statistik – for eksempel at evaluere et 
stillingsopslags gennemslagskraft over for bestemte mål-
grupper.

Alligevel havde Finansministeriet i løbet af fire år kun 
besat én ud af 276 stillinger med en person over 50.

Flere eksperter i persondataret vurderede desuden, at 
spørgsmålene kunne være lovstridige, og tilbage i marts 
fjernede Økonomistyrelsen så uden videre de felter i det 
centrale elektroniske ansøgningssystem, hvor jobansøge-
re skulle skrive deres alder.

Nu er det i stedet op til de enkelte statslige institutio-
ner aktivt at tilvælge felterne, hvilket flere ministerier og 
styrelser foreløbigt har valgt at gøre.

Men hvad så med kommunerne – hvad gør de?
DM Akademikerbladet har undersøgt landets 20 stør-

ste kommuner, og her er praksis vidt forskellig. Det sam-
me gælder de it-systemer, der benyttes til rekruttering.

Nogle kommuner spørger om alder og køn, andre gør 
ikke. I nogle kommuner er det frivilligt at svare, i andre 
er det et krav, for at ansøgningen accepteres.

Den gennemgående holdning i en række kommuner, 
som DM Akademikerbladet har talt med, er imidlertid, at 
oplysningerne om alder og køn slet ikke spiller en rolle i 
forbindelse med ansættelser.

I Silkeborg Kommune har HR-chef Frank Høy ikke no-
gen oplagt forklaring på, hvorfor det er et krav at angi-

ve alder og køn i forbindelse med en ansøgning til et job 
i kommunen.

“Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Men altså, vi kan 
jo godt gøre tingene komplicerede. Ud fra din ansøg-
ning og dit cv kan vi hurtigt finde ud af, om du er tæt på 
30 eller 70 år. Alder er stort set ligegyldigt, det indgår i 
en helhedsvurdering blandt mange parametre, men vi 
screener ikke folk fra på grund af deres alder”, siger han.

Ligebehandlingsnævnet er dog tidligere nået til en an-
den konklusion. I 2015 blev en akademiker over 60 år til-
kendt en godtgørelse på 25.000 kr., efter at en kommune 
havde indkaldt seks ansøgere til samtale, der alle var un-
der 30 år. Kommunen kunne ikke begrunde, hvilke kom-
petencer der førte til udvælgelsen af lige præcis de seks 
ansøgere frem for 13 andre ansøgere, der var over 30, og 
som ikke blev indkaldt til samtale.

I Holbæk Kommune er det frivilligt for jobansøgere 
at oplyse deres alder. Til gengæld er det et krav at angi-
ve sit køn. 

“Vi bruger i Holbæk Kommune indtil videre kønsangi-
velsen ved jobansøgninger til statistiske formål”, oplyser 
kommunaldirektør Rasmus Søren Bjerregaard i en mail 
til DM Akademikerbladet.

Mulig aldersdiskrimination fik staten til 
at fjerne udskældte spørgsmål om alder i 
jobopslag. Men kommunerne fortsætter med 
at spørge – de ved bare ikke helt hvorfor.

8 ud af de 20  
største kommuner  
vil kende din alder

“For at være helt ærlig har 
vi ikke en alenlang politik på 

det her område”.
Rasmus Søren Bjerregaard, kommunaldirektør
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“For at være helt ærlig har vi ikke en alenlang politik 
på det her område”, medgiver han, da DM Akademiker-
bladet efterfølgende får fat på ham.

“Men vi bruger det til at se, om vi er tilstrækkeligt 
bredt ude, og til at kigge på kønsligestilling. Omvendt er 
det også klart, at hvis vi er på kanten af loven, så skal vi 
selvfølgelig kigge på det”.

Ligesom Frank Høy mener han dog, at det kan være 
en tom gestus at fravælge spørgsmålene.

“Hvis du fuldstændig anonymiserer ansættelsespro-
cessen og streger alt personhenførbart over, så giver det 
mening. Men ellers kan du jo alligevel se de her ting i 90 
procent af alle ansøgninger”, siger Rasmus Søren Bjerre-
gaard.

Sune Bach, der foruden at være biolog i Holbæk Kom-
mune også er næstformand for de offentligt ansatte i 
DM, peger ligesom Rasmus Søren Bjerregaard på poten-
tialet i at indsamle personoplysninger.

“Jeg forstår godt problemstillingen, men jeg har op-
levet det modsatte. At vi har brugt oplysningerne til at 
spørge os selv, om der er noget, der kan ændres i opsla-
get for at få et bredere ansøgerfelt. Så det kan være en 
gevinst. Men det kræver selvfølgelig, at man så også bru-
ger det aktivt efterfølgende, og at det ikke misbruges”, si-
ger Sune Bach.

I Aalborg Kommune er angivelse af alder og køn obli-
gatorisk for jobsøgere. Det har det i hvert fald været ind-
til nu.

Fællestillidsrepræsentant Lars Bloch har den seneste 
tid været med til fire ansættelser, hvor medlemmerne af 
stillingsudvalget forinden fik udleveret dataark med op-

lysninger om jobansøgerne, herunder deres alder og køn.
Ifølge Lars Bloch spillede alder og køn ikke en rolle 

under ansættelsen. Det har det heller ikke gjort på an-
dre tidspunkter i løbet af de 29 år, han har været tillids-
repræsentant i kommunen.

“Jeg har altid haft et stærkt indtryk af, at det var de 
faglige kompetencer, der var afgørende. Men det er jo 
rigtigt, at hvis vi ikke bruger aldersoplysningerne til no-
get, så er der jo ikke nogen grund til at spørge om dem”, 
siger han.

Det samme mener Mette Ekstrøm, der er formand for 
kommunens ligestillingsudvalg og sidder i byrådet for 
Socialdemokratiet.

“Jeg synes ikke, vi skal spørge ansøgere om, hvor 
gamle de er. Det er jo ikke relevant, og jeg ved ikke, 
hvorfor vi gør det. Det kan være en gammel praksis, men 
det skal vi da helt sikkert kigge på”, siger hun.

Personalechefen i Aalborg Kommune, Torben Risa-
ger, har ikke nogen god forklaring på de obligatoriske 
spørgsmål.

“Vi har altid spurgt om det, men vi bruger det ikke til 
noget. I en tænkt situation kunne det godt bruges til at 
kigge på ansættelsesområder, der er meget kvinde- eller 
mandetunge. Men det er ikke noget, vi har gjort, så der-
for kunne man godt pille det ud”, siger han.     

Partiet Frie Grønne har i Folketinget fremlagt et lov-
forslag om at anonymisere alle ansøgninger til offentlige 
stillinger. ■

Det er påkrævet at 
oplyse både alder 
og køn for at søge 
job i fx Kolding 
Kommune.

Spørger til alder 
København (43.095 ansatte)

Aarhus (25.714 ansatte)

Aalborg (16.591 ansatte) X
Odense (13.741 ansatte)

Vejle (9.249 ansatte)

Esbjerg (9.696 ansatte)  X
Frederiksberg (5.895 ansatte)

Randers (7.900 ansatte)

Viborg (6.774 ansatte)  X
Silkeborg (7.553 ansatte)  X
Kolding (6.845 ansatte)  X
Horsens (6.705 ansatte)

Herning (6.739 ansatte)

Roskilde (7.333 ansatte)

Næstved (6.307 ansatte)

Slagelse (6.684 ansatte)  X
Gentofte (5.674 ansatte)

Sønderborg (5.755 ansatte)  X
Holbæk (4.693 ansatte)

Gladsaxe (6.548 ansatte)  X
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Medlemsmøder 
og workshops 
Fremtidens digitale arbejdsliv
15. juni 2021 — Online 

Det gode seniorarbejdsliv? 
16. juni 2021 — Online 

Job Searching in Denmark: An 
International’s Story 
16. juni 2021 — Online

Hjemmearbejde på private 
arbejdspladser: hvordan 
aftaler vi et arbejdsmarked  
i forandring?
22. juni 2021 — Online 
23. juni 2021 — Online

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

Verdens bedste barndom  
— Rasmus Kjeldahl 
20. august 2021 — København / 
Online

Præsentationer der huskes 
9. september 2021 — Aarhus

Kvinde, kend din historie 
23. september 2021 — København 

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

Vidensfestival 
28. august 2021 — København 

Leder Årsdag 
3. september 2021 — Online 

Arbejdsmiljøkonference 
15. september 2021 — København
 
TR Årsmøde 
10.-11. november 2021 — Kolding 

Målrettede 
arrangementer 
For ledere 

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

Leder Årsdag 
3. september 2021 — Online

For freelancere og selvstændige 

Fordele og ulemper for den 
soloselvstændige 
20. august 2021 — Frederiksdal

For privatansatte 

DM får en ny sektor for  
kultur — skal du være med til 
at forme den?
16. juni 2021 — København 

DM får en ny sektor for 
civilsamfund — skal du være 
med til at forme den?
17. juni 2021 — København

For seniorer

Sommerudflugt til Livø
17. juni 2021 — Livø 

For unge
Online jobsøgningsforløb
16. august 2021 - Online

Klimaakademiet — Skab grøn 
forandring
21. august 2021 — Aarhus
22. august 2021 — København 

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

Førstehjælp til Feedback 
22. september 2021 — Online

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

En fremtid som projektleder  
II — få styr på projekt
værktøjskassen
06. september 2021 — Aarhus
11. oktober 2021 — Online

En fremtid som konsulent?
16. september 2021 — Aarhus
26. oktober 2021 — Online

En fremtid som selvstændig
17. september 2021 — Aarhus
27. oktober 2021 — Online

For ledige
Sådan får du JA
16. juni 2021 — Online

Jobsamtalen 
17. juni 2021 — Online

Uopfordret ansøgning — 
hvordan kommer jeg i gang?
23. juni 2021 — Online 

Bæredygtig 
28. juni 2021 — København 
Excel grundkursus 
17. august 2021 — Online

Infografik
18. august 2021 — Online

Grafisk facilitering i Word 
18. august 2021 — Online

Excel kursus  
19. august 2021 — Online

Rollen som den interne 
konsulent — et voksende 
arbejdsmarked
23. august 2021 — Aarhus

Photoshop grundkursus 
26. august 2021 — Online

Project grundkursus 
1. september 2021 — Online

For tillidsvalgte 
Som tillidsvalgt i DM kan du 
komme på gratis kurser og 
uddannelsesdage — men du 
kan også uddanne dig via DM’s 
elæringsmoduler:

•	 Konflikthåndtering
• Arbejdsmængde og tidspres
• MUS og kompetenceudvikling
• Stress
• Strategi

Intro til TRrollen 
14.-15. september 2021 — Middelfart
17.-18. november 2021 — Middelfart 

Organisation, samarbejde og 
trivsel
6.-7. oktober 2021 — Middelfart
14.-15. december 2021 — Middel-
fart

Forhandling og løn 
26.-27. oktober 2021 — Middelfart 
1.-2. december 2021 — Middelfart 

Temadage for tillidsvalgte 
akademikere i den private 
sektor
12. oktober 2021 — Online 
16. november 2021 — Online 
5. april 2022 — København 

TR Årsmøde 
10.-11. november 2021 — Kolding 

D
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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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10.-11. november 2021 — Kolding 
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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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E xcellencen og kvaliteten var på sit sædvanli-
ge høje niveau, da fem yngre forskere 6. maj 
modtog Danmarks største forskningspris, Eli-
teForsk-prisen, på 1,2 millioner kroner og et 
virtuelt håndtryk fra uddannelses- og forsk-
ningsministeren.

Samtidig er der tegn på, at nye kriterier for indstilling 
til prisen allerede nu slår igennem. 

I 2021 er der for første gang nogensinde flere kvinder 
end mænd på podiet ved prisuddelingen, og en af pris-
modtagerne er desuden over den tidligere aldersgræn-
se på 45 år.

Kriterierne blev ændret sidste år efter vedvarende kri-
tik. DM Akademikerbladet kortlagde, at kun 13 ud af de 
dengang 71 EliteForsk-prismodtagere var kvinder, at kun 
otte var humanister, og 12 kom fra samfundsvidenskaben.

En større talentdam at fiske i
Ifølge prodekan ved Arts på Aarhus Universitet, Anne 
Marie Pahuus, betyder de nye kriterier, at universiteter-
ne får en større dam at fiske i, når de skal indstille talen-
ter til landets største forskningspris.

“Det er ubetinget positivt, at vi har mulighed for at 
lede en anelse bredere efter nogle personer, som tydeligt 
bidrager og er på højdepunktet af deres forskningskarri-
ere og endda med løfte om endnu mere. Vi kan bedre in-
kludere kvinder og forskere fra humaniora og samfunds-
videnskab, når man ser på ph.d.-alder frem for alder i 
leveår”, siger Anne Marie Pahuus.

EliteForsk-prisen blev stiftet i 2007, og hidtil har pris-
modtagerne højst måttet være 45 år. Fra i år kan forske-
re komme i betragtning til prisen, op til 15 år efter at de 

FORSKNINGSPRISER Af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · Fotos: Søren Kjeldgaard

For første gang er der i år flere kvinder end 
mænd blandt modtagerne af EliteForsk-prisen, 
og en enkelt er over 45 år. Det er aldrig sket før. 
Nye kriterier for prisen blev indført efter kritik fra 
blandt andre DM Akademikerbladet.

Tre kvinder og to 
mænd modtog 
Danmarks største 
forskningspris
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FORSKNINGSPRISER Af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk · Fotos: Søren Kjeldgaard Her er  
vinderne af årets  
EliteForsk-priser:

Gemma Clare Solomon Larsen, 
professor i kemi ved  
Københavns Universitet 

Hun er førende inden for forskning 
i kvanteinteferens. Kan med avan-
cerede beregninger vise, om for-
skellige materialer har en lav elek-
trisk ledningsevne. Den viden rum-
mer et stort potentiale for udviklin-
gen af både elektronik, kvantema-
terialer og solceller.

Anders Engberg-Pedersen,
professor i komparativ  
litteratur ved Syddansk 
Universitet

Anders Engberg-Pedersen har 
påvist, hvordan erfaringer fra 
Napoleonskrigene fungerede som 
katalysator for en verdensopfat-
telse, der kunne aflæses på tværs 
af litteratur, filosofi, teknologi, me-
dier og pædagogik.
I dag leder han forskningsgrup-
pen War and Culture på Syddansk 
Universitet, der undersøger samar-
bejdet i moderne krigsførelse mel-
lem kulturindustri, militærinstituti-
oner og universitær forskning i det 
21. århundrede.

Signe Normand,
professor i biologi ved  
Aarhus Universitet

Signe Normand forsker i planters 
udbredelse og vækst, blandt andet 
gennem droneovervågning af ge-
ografiske områder. Hendes forsk-
ning har bl.a. afdækket ny viden 
om økosystemers respons på miljø- 
og klimaændringer.
Hun har især beskæftiget sig med 
højtliggende bjergområder og 
Arktis, og hun har ledet flere lang-
varige ekspeditioner i Grønland.

Eva Boxenbaum,
professor i organisations- og 
ledelsesteori ved Copenhagen 
Business School

Eva Boxenbaum forsker i, hvordan 
organisatoriske ildsjæle og foran-
dringsagenter – fx inden for bibli-
oteksverdenen og det bæredygtige 
byggeri – kan påvirke udviklingen i 
både virksomheder og samfundsin-
stitutioner. Den 49-årige professor 
har bidraget til at udvikle teorierne 
om, hvordan mikrodynamiske pro-
cesser udfordrer det eksisterende 
og kan foranledige større instituti-
onelle ændringer på organisations- 
og samfundsplan.

Emil Loldrup Fosbøl,
overlæge ved Hjertecentret på 
Rigshospitalet

Emil Loldrup Fosbøl forsker særligt 
i hjerteklapsygdomme og er specia-
liseret i endokarditis, betændelse i 
hjerteklapper. Hans forskning er in-
ternationalt anerkendt for at be-
skrive sygdommen grundigere, end 
nogen har kunnet før, ved hjælp af 
unikke danske registerdata. Nu skal 
han i gang med et stort projekt, der 
undersøger, om medicin eller opera-
tion er den bedste behandling. Han 
er 38 år og ejer sanktbernhards-
hunden Birger på 80 kg.  

har afsluttet deres ph.d.-afhandling. Det er en væsentlig æn-
dring, forklarer Anne Marie Pahuus.

“Der er flere mænd i naturvidenskaben, og de er i gen-
nemsnit væsentligt yngre, når de afslutter deres ph.d. I vo-
res verden tæller vi først publikationer efter ph.d.en, når 
folk er færdigbagte som forskere, og det har generelt givet 
de naturvidenskabelige forskere bedre chancer for at blive 
excellente i en yngre alder”, forklarer Anne Marie Pahuus.

16 kvinder og 60 mænd på podiet siden 2007
Det er vigtigt at understrege, at prismodtagerne bliver udvalgt 
på baggrund af excellence og ikke køn, siger Maja Horst.

Siden 1. april er hun foruden at være professor på DTU 
også bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forsknings-
fond, der foretager de videnskabelige vurderinger af indstil-
lingerne til EliteForsk-priserne.

“Vi har ikke sagt: Nu skal vi have flere kvinder. Men vi 
mener, at midlerne i dag bliver uddelt på et mere retfærdigt 
og ligeligt grundlag”, siger DTU-professoren.

Ifølge DM Akademikerbladets optælling har 16 kvinder 
og 60 mænd modtaget en EliteForsk-pris efter uddelingen i 
2021. Ni prismodtagere kommer fra humaniora, 13 fra sam-
fundsvidenskab og 53 fra det naturvidenskabelige felt. Der 
er flere årsager til, at STEM-fagene er stærkest repræsente-
ret, siger Maja Horst.

“Det er naturvidenskab, sundhedsvidenskab og de tekni-
ske videnskaber under ét, det er det mest omfattende forsk-
ningsfelt på universiteterne og derfor også det område, der 
får langt de største bevillinger”, påpeger Maja Horst. ■
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E fter at have forsket i mere 
end 30 år i matematisk epi-
demiologi uden synderlig in-
teresse fra omverdenen er 
der kommet stor interesse 
for Viggo Andreasens viden 

om matematiske modeller. 
Det er nemlig dem, man bruger til 

at forudsige, hvordan coronaepidemien 
udvikler sig – og særligt på Viggo Andre-
asens felt: Hvordan nye virusvarianter 
arter sig under en epidemi.

“Interessen for min viden har været 
overvældende. Det er utrolig spænden-
de, for jeg er kommet ind i en verden, jeg 
ikke vidste eksisterede”, siger Viggo An-
dreasen, lektor ved Institut for Naturvi-
denskab og Miljø på Roskilde Universitet.

Hans videnskabelige produktioner 
bliver fremhævet som imponerende, 
ikke mindst hans klassiske studier af, 
hvordan forskellige influenzavarianters 
krydsimmunitet påvirker en influenza-
epidemi. Det er især hans og kollegaen, 
professor Lone Simonsens opdagelse af, 
at den store 1918-efterårspandemi med 
den spanske syge havde en mildere for-
gænger i sommeren 1918. 

“Vi kunne påvise, at influenzaen 
ramte mindre hårdt om sommeren end 
om efteråret og vinteren. Meget få døde 
om sommeren, så den første bølge var 
blevet glemt. Dengang for 15 år siden 
blev vi mødt med stor skepsis, men nog-
le få år efter var det blevet anerkendt vi-
den”, siger Viggo Andreasen.

Viggo Andreasen anfører, at området 
hidtil ikke har vakt synderlig interesse i 
Danmark.

“Jeg har beskæftiget mig med at 
forstå influenzaepidemier. Influenza 
er jo noget, der sker på verdensplan. 
Der dukker en ny variant op hvert el-
ler hvert andet år, men den kommer til 
Danmark udefra, så danske forhold spil-
ler ingen særlig rolle”, siger Viggo An-
dreasen. 

I dag kan han dog ikke klage over 
manglende interesse. Den verdensom-
spændende coronapandemi har gjort 
Viggo Andreasens viden til en efter-
spurgt vare, og han er blandt andet 
med til at rådgive dem, der regner på 
coronapandemiens udvikling, og har 
været med til at rådgive regeringen om 
genåbningsstrategien. 

Og så har Viggo Andreasen ikke 
mindst været en meget efterspurgt eks-

Årets vinder af DM’s Forskningspris er blevet en populær 
herre hos både regeringen, sundhedsmyndighederne 
og landets medier. Viggo Andreasen er overvældet over 
interessen.

Jeg er kommet  
ind i en verden, 
jeg ikke vidste 
eksisterede

“Jeg har siddet i 30 år  
og forsket på statens 
regning, og nu, hvor der er 
brug for min viden, føler 
jeg også en forpligtelse til 
at formidle den”.
Viggo Andreasen, lektor

DM’S FORSKNINGSPRIS Af Mona Samir Sørensen · Foto: Privat
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Få et fagligt  
netværk, der er 
skabt til dig

Vil du netværke med ligesindede om at sætte 
fart på den grønne omstilling eller vil du udvikle 
din faglighed i et karrierenetværk?

Med DM’s hjælp kan du samle dig et netværk 
på minimum 15 medlemmer, hvor alle 
investerer tid i hinandens udvikling.

Uanset hvad du ønsker at lave et netværk om, 
så kan du faktisk få det, som du vil have det  
— bare du har en idé til, hvad du vil opnå med 
netværket, og hvilken slags deltagere, der skal 
være med. Du definerer og DM annoncerer 
— og vi giver dig også en gratis to-dages 
uddannelse i at blive netværksdanner.

Kontakt os via netvaerk@dm.dk og få 
sparring på din netværksidé. 

Du kan også læse mere på dm.dk/netværk.
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DM’S FORSKNINGSPRIS Af Mona Samir Sørensen · Foto: Privat

pert i medierne. Rollen som mediedar-
ling er stadig lidt uvant for den 67-åri-
ge forsker.

“Det er virkelig udfordrende at udta-
le sig, især på tv. Videnskabeligt er jeg 
vant til at kunne tage alle de nødvendi-
ge forbehold, men på tv skal det være 
kort og klart. Det er svært, skal jeg ær-
ligt indrømme”, siger Viggo Andreasen.

Han føler sig beæret over at modtage 
DM’s Forskningspris 2021. 

“Det sidste år har været meget usæd-
vanligt, fordi jeg har været så meget i 
dialog med myndighedssystemet og me-
dierne. Det har fjernet mig fra det dagli-
ge arbejde og mine kolleger, og så er det 
ekstra rart med en anerkendelse”.  

Mediernes interesse udsprang for 
et års tids siden af en artikel på Viden-
skab.dk, hvor professor i epidemiolo-
gi Lone Simonsen og Viggo Andreasen 
skrev, at man kunne kombinere nedluk-
ningen med test og smitteopsporing. 

“I dag synes vi alle, at det er fuld-
stændig oplagt, men dengang var det 
to forskellige strategier, som ikke blev 
tænkt sammen”.

De to forskere blev inviteret ind i 
TV2 News.

“Lone sagde: Den tager du. Det fore-
gik på en Skype-forbindelse ude i min 
have. Det var lidt skræmmende, men 
som jeg husker det, var journalisten 
meget sød og venlig, og hun undlod at 
grille mig”. 

DM’s pris er den anden i rækken i 
år. I marts blev han og Lone Simonsen 
hædret med RUC’s forskningsformid-
lingspris for deres bidrag til mediernes 
dækning af covid-19.

“Jeg har siddet i 30 år og forsket på 
statens regning, og nu, hvor der er brug 
for min viden, føler jeg også en forplig-
telse til at formidle den”.

Selv håber Viggo Andreasen dog, at 
vi snart ser mindre til ham, da coronae-
pidemien er på retur. 

Hvad skal du så lave nu?
“Det interessante nu er, hvad der 

sker med de forskellige virusvarianter, 
der dukker op i verden. Det er faktisk 
det, der er mit forskningsfelt. At se vi-
rusevolutionen udspille sig for øjnene af 
os – det kan give mig julelys i øjnene at 
skulle følge det”. ■

Imponerende  
videnskabelig produktion

Uddrag fra priskomitéens begrundelse for at 
tildele DM’s Forskningspris 2021 til lektor Viggo 
Andreasen, Institut for Naturvidenskab og Miljø, 

Roskilde Universitet.

“Viggo 
Andreasen er 
internationalt 
anerkendt for 
sin forskning 
i 30 år inden 
for matematisk 
epidemiologi”.  

“Hans videnskabelige pro-
duktion er imponerende. 
Viggo Andreasen er så-
ledes kendt for sine klas-
siske studier af, hvordan 
forskellige influenzava-
rianters krydsimmunitet 
påvirker en influenzaepi-
demi, og har, sammen med 
kolleger, vist, at 1918-pan-
demien med den spanske 
syge havde en mildere for-
gænger i sommeren 1918”.

“Viggo Andreasen bli-
ver desuden fremhæ-
vet af både pressen og 
kolleger for at være en 
umådelig venlig per-
son, der altid tager 
sig god tid til at svare 
på spørgsmål og til at 
hjælpe”. 

“Viggo Andreasen 
er en eksemplarisk 
og umådelig værdig 
modtager af prisen”. 
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H vad er forskellen på en beduin i Jordan og 
en byboer i Danmark? Beduinen kan lide 
hvidt neonlys, mens danskeren foretræk-
ker dunkelt hyggelys. 

Man kan nok komme på flere forskelle, 
men det er nu engang et af de forhold, som 

Mikkel Bille har undersøgt som en del af sit forsknings-
felt inden for lys og belysning. 

“Lys er en del af vores sociale verdener, og vi bru-
ger aktivt lyset og lyssætningen til at skabe stemninger 
og sociale fællesskaber, men det sker som regel, uden at 
man tænker over det”, fortæller Mikkel Bille, vinder af 

DM’s forskningspris inden for humaniora og samfunds-
videnskab. 

Mikkel Bille hædres for at have forsket i upåagtede 
ting som lys og belysning, som vi ofte ikke lægger mærke 
til, men som former og påvirker os grundlæggende. 

Koblingen mellem Jordan og Danmark bygger på Mik-
kel Billes feltarbejde i Jordan, hvor han som led i sin 
ph.d. i over et år boede sammen med en gruppe bedui-
ner, som var blevet tvangsbosat i en landsby. Lyssætnin-
gen i deres boliger overraskede ham.

“Neonrør var normen i hjemmene, og alle havde 
grøntonede vinduer, hvilket gav en grøn belysning om 
dagen. Når man møder noget så radikalt anderledes end 
den danske forkærlighed for at tænde stearinlys, får det 
en til at tænke over, hvorfor vi mennesker gør, som vi 
gør”, siger Mikkel Bille, til daglig lektor ved Institut for 
Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet.

Modsat danskerne, som ikke brød sig om de nye ener-
gisparepærer og hamstrede glødepærer, så elskede be-
duinerne de nye pærer, som var billigere og gav et klare-
re lys. Men ikke kun derfor.

“Det klare lys gør rummet større, og hvis du har en 
stor stue med plads til mange mennesker, er det symbol 
på, at du er gavmild og gæstfri. Den grønne farve er sym-
bol på islam, og når beduinerne bliver mindet om Gud, 
beskytter det mod onde ånder og kræfter”, fortæller 
Mikkel Bille om sin opdagelse.

Den danske version af lys er, at det skal være uformelt 
og hyggeligt. 

Sundhedsvidenskabelig forskning i lys viser, hvad or-
dentligt læselys er, for at vi kan læse og koncentrere os. 

Hvis det bare handlede om at se, kunne vi lige så 
godt sætte store neonrør op over det hele. Men 
det gør vi ikke, for lys og belysning er med til at 
skabe stemninger og sociale fællesskaber. Det 
viser lektor Mikkel Billes forskning. 

Vi tænder ikke 
lys for at se, 
men for at føle

DM’S FORSKNINGSPRIS Af Mona Samir Sørensen · Foto: Jeremy Hektor Payne-Frank

“Hvad sker der, når vi kryber 
op i sofaen for at læse ”Alt 
for Damerne”? Vi tænder for 
hyggebelysningen og 
stearinlysene”.
Mikkel Bille, forsker
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Mikkel Billes forskning derimod peger på hverdagen og 
det levede liv. 

“Hvad sker der, når vi kryber op i sofaen for at læse “Alt 
for Damerne”? Vi tænder for hyggebelysningen og stearin-
lysene. Det er stemningen omkring læsningen, der er vig-
tig, og ikke om der er korrekt læselys”, pointerer han.

Mikkel Bille forsker også i, hvordan man lyssætter i by-
erne. De fleste af os tænker næppe over det, når vi bevæ-
ger os rundt i byen, men lyssætningen er ikke tilfældig.

“Man bruger først og fremmest lyssætningen til at ska-
be tryghed og sikkerhed i byen. Men også til at designe 
steder og områder, så der kommer en særlig stemning i 
byrummene”, siger Mikkel Bille.

Han nævner som eksempel, at lyssætningen på tog- og 
metrostationer er designet, så folk bevæger sig på en be-
stemt måde: Nogle steder er der mere lys der, hvor man 
går, og mørkere der, hvor man venter.

Senest er også coronapandemien blevet en del af Mik-
kel Billes arbejde. Som led i forskningsprojektet Den Pan-
demiske By er han sammen med historikere fra Aarhus 
Universitet med til at undersøge, hvordan indbyggerne i 
en by som København reagerer, når det hele lukker ned, 
som det skete i marts 2019. 

“Indre By var helt tom, og vi er i gang med at udfor-
ske folks reaktioner på oplevelsen af en by i undtagelses-
tilstand”, siger Mikkel Bille.

Hvad kan vi bruge den viden til?
“Pandemien har vist, at der er behov for at indrette 

byrummet, så det passer bedre til vores behov – for ek-
sempel flere grønne områder, bedre opholdssteder uden-
for, også til at være alene på afstand, og gode lokalmiljø-
er for alle”. ■

DM’S FORSKNINGSPRIS Af Mona Samir Sørensen · Foto: Jeremy Hektor Payne-Frank

Original, tværfaglig  
forskning

Uddrag af priskomitéens begrundelse for at tildele DM’s 
Forskningspris 2021 til Mikkel Bille, lektor ved Institut for 

Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet: 

“Mikkel Bille har særligt forsket 
i upåagtede ting, herunder lys 
og belysning. Han har været en 
afgørende kraft i at opdyrke et 
helt nyt forskningsområde, der 
forbinder teknologi, arkitektur 
og rumlige opfattelser med 
humanistiske forståelser af 
menneskers praktiske omgang med 
og forståelse af materielle ting”.

“Mikkel Bille formår på kreativ 
vis at arbejde med det helt 
konkrete – overgangen fra 
glødepærer til energisparepærer 
i Danmark og Jordan – og at 
give vægtige teoretiske bidrag 
til mange felter inden for 
byforskningen”.

“Mikkel Bille er en 
yderst produktiv 
forsker og en generøs 
formidler, ligesom 
han har engageret 
sig i diskussionen af 
humanioras mange 
bidrag til samfundet”.

”Mangfoldigheden i emner 
holdt sammen af en stærk 
humanistisk faglighed og 
kreativiteten i at lægge mærke 
til det upåagtede gør Mikkel 
Bille til en eminent og original 
forsker”.

“Mikkel Bille er en 
dynamisk, tværfaglig 
og uhyre værdig 
modtager af DM’s 
Forskningspris 2021”.

73
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
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I DM’s nye netværk FleksAjob har medlemmerne alle nedsat 
arbejdsevne. Men de taler sjældent om sygdom. I stedet bruger de 
netværket til at skabe fokus på akademikere i fleksjob.

AKADEMIKERE   
I FLEKSJOB
HAR FUNDET
HINANDEN  
I ET NETVÆRK
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D e er alle højtuddannede. De har kompeten-
cer til at varetage krævende akademiske 
stillinger. Og flere af dem har mange års er-
faring på arbejdsmarkedet.

Alligevel skiller de sig ud fra flertallet af 
de 55.000 andre medlemmer af Dansk Ma-

gisterforening. De har alle nedsat arbejdsevne og arbej-
der efter fleksjobreglerne.

“Mange forbinder fleksjob med ufaglært arbejde. Selv 
i jobcentrene og fagforeningerne er der stor uvidenhed. 
Derfor kræver det ofte en stor indsats som akademiker at 
skulle ud og søge et fleksjob”, siger Katrine Balslev-Pfeffer.

Hun er initiativtager til DM-netværket FleksAjob, som 
hun var med til at starte op for et år siden. Dengang ane-
de hun ikke, at der er mange andre akademikere som 
hende, der kæmper med de samme udfordringer.

“Der kan være mange grunde til, at man får bevil-
get en fleksjobordning. Det kan skyldes både psykisk og 
fysisk sygdom. Det, som er fælles for os, er, at vi alle er 
akademikere, og at vi arbejder på deltid”, siger Katrine 
Balslev-Pfeffer.

Arbejder 15 timer om ugen
Katrine Balslev-Pfeffer er 50 år og uddannet cand.mag. i 
psykologi fra RUC. Som 30-årig fik hun konstateret skle-
rose. Sygdommen kan give føleforstyrrelser, lammelser 
og kognitive symptomer som hukommelses- og koncen-
trationsbesvær. Men Katrine Balslev-Pfeffer besluttede 
sig for at fortsætte med at arbejde fuld tid, da hun endnu 
ikke var belastet af sygdommen arbejdsmæssigt.

“Dengang fik jeg at vide, at jeg kunne gå på pension, 
men det havde jeg på ingen måde lyst til. Derfor fortsatte 
jeg med at arbejde”, siger Katrine Balslev-Pfeffer.

Det var først for tre år siden, at hun måtte stoppe. 
“Min krop kunne ikke længere holde til det. Jeg fik 

derfor bevilget en fleksjobkontrakt, der betyder, at jeg 
kun behøver at arbejde 15 timer om ugen”.

Ordningen giver hende mulighed for at restituere og 
passe på sig selv, samtidig med at hun stadig kan arbej-
de. Men da Katrine Balslev-Pfeffer kontaktede DM for at 
få råd til, hvilke job hun skulle søge, opdagede hun, hvor 
lidt kendskab DM har til akademikere på fleksjob.

“Som akademiker står man meget alene, hvis man er i 
fleksjob. Der er ingen til at vejlede én. I DM var de ærlige 
om deres uvidenhed og har heldigvis været meget inte-
resserede i at få mere fokus på området. De spurgte, om 
jeg havde lyst til at starte netværket, og det sagde jeg ja 
til”, fortæller Katrine Balslev-Pfeffer.

Hun døbte netværket FleksAjob, og allerede den før-

ste måned var der 20, der havde meldt sig ind i netvær-
ket. I denne måned kan netværket fejre 1-års fødselsdag, 
og nu er medlemstallet oppe på 65 og er fortsat i støt 
stigning.

“Jeg følte mig styrket, da jeg fandt ud af, hvor mange 
andre i DM der var fleksjobbere ligesom jeg. Det betyder 
meget med et kollegialt fællesskab med ligesindede, der 
kender til at være ansat på særlige vilkår”, siger Katrine 
Balslev-Pfeffer.

Nogle at spejle sig i
En af dem, der straks meldte sig ind i netværket, er Kis 
Rauff. Hun har en master i æstetik og kultur og har nogle 
mentale udfordringer, der gør, at hun allerede som fær-
diguddannet blev visiteret til fleksjob.

“Jeg er ekstremt sensibel over for stress og kan bli-
ve ret syg, hvis mit nervesystem bliver overbelastet. Hvis 
jeg har for mange stimuli, får jeg tankemylder. Derfor 
fungerer fleksjobordningen godt for mig”, siger Kis Rauff.

Hun har i to år arbejdet som kulturkonsulent i en 
kunstbiograf i Kolding, hvor hendes primære opgave er 
at planlægge arrangementer. 

“Jeg har fri hver anden dag og arbejder kun tre timer 
ad gangen de dage, jeg er på arbejde. Jeg har ret nemt 
ved at arbejde ligesom andre i de timer, jeg er på arbej-
de. Det kræver bare, at jeg har mulighed for lige at tage 
en pause i to minutter, når jeg har brug for det. Og sam-
tidig giver fridagene mig mulighed for at restituere og få 
ro i hovedet”, siger Kis Rauff.

For hende handler netværket FleksAjob først og frem-
mest om at have nogle kolleger at spejle sig i.

“Jeg blev simpelthen så glad over at finde ud af, at jeg 
ikke er den eneste akademiker, der er i fleksjob. Før jeg 
kom ind i netværket, kendte jeg ingen andre fleksjobbe-
re i akademiske stillinger. Det gør jeg nu, og det betyder 
meget”, fortæller Kis Rauff.

Hun er glad for sit nuværende job. Hun har derfor in-
gen planer om at skulle ud og søge et nyt job, men net-
værket giver hende mulighed for at have nogle at sparre 
med, der er i samme situation som hende. 

“Vi har alle forskellige sygdomme, der gør, at vi er i 
en fleksjobordning, men vi bruger ikke netværket til at 

HVAD ER FLEKSJOB?
Fleksjob er et tilbud til personer, der på grund af en 
varig nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fast-
holde beskæftigelse på normale vilkår. I fleksjobbet 
tages der hensyn til, at medarbejderes arbejdsevne er 
begrænset, og kommunen udbetaler et tilskud til løn-
nen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

SÅDAN FUNGERER  
NETVÆRKET FLEKSAJOB
Netværket FleksAjob er for alle akademikere ansat i 
eller på vej til et fleksjob – herunder også fagspecia-
lister. Medlemmer er enten i gang med at finde fleks-
job, er under udredning eller har måske allerede fun-
det et job. Medlemmerne er i netværket for at støtte 
og hjælpe hinanden. Planen er at mødes både fysisk 
og online. I første omgang i København og i en lukket 
Facebook-gruppe. Lige nu foregår møderne online. 

dm.dk/din-karriere/netvaerk/
fleksajob-netvaerk-for-akademikere-i-flexjob
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tale om sygdom. Det har vi andre netværk til. I stedet 
bruger vi netværket som et fællesskab med kolleger, man 
kan spejle sig i, og som støtter og hjælper hinanden”,  
siger Kis Rauff.

Håb om mere synlighed
Det samme gælder Dorthe Elle Ilsøe. Hun har en nedsat 
lungefunktion, der gør, at hun for 8 år siden måtte gå fra 
en fuldtidsstilling som adjunkt til en fleksjobordning. Si-
den da har hun arbejdet som ekstern lektor på RUC. Et 
job, som hun trives godt med, men som også er forbun-
det med en vis usikkerhed.

“Det fungerer godt for mig med korte arbejdsdage. 
Mit job er fleksibelt, samtidig med at det stadig er fagligt 
interessant. Men jeg synes, DM kunne gøre meget mere 
for at synliggøre os over for arbejdsgiverne. Både for at 
vise, hvilken værdi vi har som medarbejdere, og for at 
sikre os nogle bedre arbejdsforhold, så vi ikke ender som 
et B-hold”, siger Dorthe Elle Ilsøe.

Hun mener blandt andet, der er behov for flere faste 
deltidsstillinger.

“Hvis man skal undgå et prekariat, bliver man fra 
DM’s side nødt til at gøre noget aktivt for at skabe bedre 
ansættelsesforhold. Mange er ansat i projektstillinger og 
har ikke mulighed for efteruddannelse. Det gælder ikke 
bare os i fleksordninger, men rigtig mange af DM’s med-
lemmer”, siger Dorthe Elle Ilsøe.

Uopfordrede ansøgninger
Da Dorthe Elle Ilsøe blev visiteret til en fleksjobordning, 
var hun heldig at blive ringet op af en tidligere kollega, 
der tilbød hende stillingen som ekstern lektor. Men for 
mange akademikere på fleksjobordninger er situationen 
en anden. De bliver nødt til at søge uopfordret, hvis de 
skal gøre sig håb om et job. 

“Der bliver simpelthen ikke slået deltidsstillinger op til 
akademikere. Og slet ikke til akademikere på fleksjobord-
ning. De fleste arbejdsgivere aner ikke, hvad et fleksjob går 
ud på. Derfor kræver det en masse uopfordrede ansøgnin-
ger eller et godt netværk”, siger Katrine Balslev-Pfeffer.

Samtidig er det ofte en udfordring at finde et job, hvor 
der er mulighed for at bruge de akademiske kompetencer.

“Opgaverne er typisk meget begrænsede i de stillin-
ger, der bliver tilbudt fleksjobbere. Og det er, fordi der 
ikke er nok viden om den værdi, vi har. Det handler jo 
ikke om, at vi har manglende kompetencer. Årsagen til, 
at vi er på en fleksjobordning, er, at vi har nedsat ar-
bejdsevne”, siger Kis Rauff. ■

KROPSTERAPINETVÆRK

10 andre specialist-
netværk i DM
 
Akademikere i Turisme
Et netværk for dig, der arbejder strategisk og politisk med tu-
risme og herunder fx destinationsudvikling, erhvervsudvikling og 
interessevaretagelse.
dm.dk/din-karriere/netvaerk/akademikere-i-turisme
 
Audiologisk, Audiologopædisk & Logopædisk (AAL)  
Fagligt Netværk
Et netværk med fokus på at styrke det faglige samarbejde blandt AAL-
medarbejdere på sygehuse og andre offentlige enheder i hele landet.
dm.dk/din-karriere/netvaerk/audiologisk-audiologopaedisk-logopaedisk-aal-fagligt-netvaerk
 
Digital Storytelling (Aarhus)
Har du lyst til at udveksle viden og sparre med andre i et fagligt netværk? 
Savner du inspiration til nye måder at arbejde med digital storytelling på? 
Vil du bidrage til at skabe nye relationer og udvide vores faglige horisont?
dm.dk/din-karriere/netvaerk/digital-storytelling-aarhus
 
Netværk for akademikere i højskoleverdenen
I DM’s højskolenetværk kan du sparre med andre som dig om opgaver,  
udfordringer og løn- og ansættelsesvilkår.
dm.dk/din-karriere/netvaerk/netvaerk-for-akademikere-i-hoejskoleverden
 
KUKUBU – kunst- og kulturformidling for børn og unge
Brænder du for at formidle kunst og kultur i børnehøjde? KUKUBU er et 
fællesskab for sparring, idégenerering og faglig og personlig udvikling.
dm.dk/din-karriere/netvaerk/kukubu-kunst-og-kulturformidling-for-boern-og-unge
 
KVIK (Kvindelige eksterne konsulenter)
Et netværk for kvinder, der arbejder som ekstern konsulent.  
Vi har base på Sjælland (Roskilde).
dm.dk/din-karriere/netvaerk/kvik-kvindelige-eksterne-konsulenter
 
Netværket HumBiz – sparringsnetværk i social science  
og business
Netværket HumBiz er for dig, der er akademiker og har interesse for  
eller arbejder i spændingsfeltet mellem social science og business.
dm.dk/din-karriere/netvaerk/netvaerket-humbiz
 
BERET: Netværk for scenekunst og teater
Et netværk for akademikere i teaterbranchen og andre, der bruger drama-
turgiske greb i deres arbejde.
dm.dk/din-karriere/netvaerk/beret-netvaerk-for-scenekunst-og-teater
 
Kvinder med en ph.d. i science
Et netværk om det meningsfulde arbejdsliv, hvad enten det er en karriere i 
forskning eller på markedet uden for universitetet.
dm.dk/din-karriere/netvaerk/kvinder-med-en-ph-d-i-science
 
Communication experts with international focus (INTERCOM)
A network of Danish and not-Danish communication experts who work in 
an international context.
dm.dk/din-karriere/netvaerk/communication-experts-with-international-focus-intercom
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TROEDE, DET VAR FUP: UKENDT LEGAT SENDTE EVA JORDEN RUNDT
Af Eva Bodorf Nielsen, matematiker

Det var en ganske almindelig dag, da jeg modtog en noget særpræ-
get mail. En legatsekretær fra noget, der hedder Rejselegat for Ma-
tematikere, spurgte, om jeg havde modtaget et brev fra dem. I før-
ste omgang var jeg overbevist om, at det var et scam, så jeg slog 
det hen. Dog sad mailen fast i mine tanker, og efter lidt googlen 
rundt besluttede jeg at svare.

Jeg fik hurtigt svar, at jeg var blevet udtrukket til at modtage et 
legat til et års studierejse i udlandet. De havde forsøgt at sende et 
anbefalet brev, som dog krævede en underskrift fra modtageren 
ved aflevering. Jeg havde misset det, da jeg på det tidspunkt gik på 
arbejde hver dag.

Jeg var paf, for jeg havde jo ikke søgt et legat og havde i mine 
mange år på matematikstudiet ikke hørt et eneste ord om dette 
utrolige legat.

Rejselegat for Matematikere blev stiftet af mag.scient. Valdemar 
Andersen og hans hustru, der i deres testamenter havde besluttet 

at efterlade deres formue til et rejselegat for matematisk uddanne-
de. Legatet blev oprettet kort efter Valdemar Andersens død i 1963.

Formålet med legatet var at give kandidater muligheden for at 
fortsætte deres matematiske læring og samtidig møde nye kulturer.

Legatet er meget specielt, i og med at man ikke søger det. I ste-
det trækkes en eller to gange lod blandt personer, der siden sene-
ste uddeling har færdiggjort en kandidat inden for et matematisk 
fag. Legatet er desuden yderst gavmildt, da det dækker samtlige 
omkostninger til opholdet – herunder tuition, mad og bolig, fly, fe-
rier med videre.

Efter at have talt i telefon med legatsekretæren, fået tilsendt mate-
riale og adskillige Google-sessioner blev jeg dog overbevist om, at jeg 
vitterligt ud af det blå havde fået tilbudt en helt unik mulighed …  

Få resten af fortællingen på akademikerbladet.dk 

Sidste frist for debatindlæg til  nr. 5 er mandag den 2. august 
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

Spørg om pension
Spørgsmål fra medlem Svar fra AkademikerPension

Hej Ole
Det har heldigvis ikke den store betydning 
for flertallet af vores medlemmer. Cirka 85 
procent af vores medlemmer kommer via en 
offentlig overenskomst, og cirka fem procent 
kommer fra en privat overenskomst, hvor 
pensionen ikke kan “tilbagekøbes”. Det bety-
der, at kommunerne ikke kan tælle pensionen 
med som formue, da det er en formue, som 
du ikke bare kan få udbetalt. Først når du 
forlader arbejdsmarkedet og kan påbegynde 
udbetalingen af din pension, kan din opspa-
rede pension hos AkademikerPension tælle 
med som formue.  

Det modsatte gælder for den pension, som 
du evt. har sparet op i banken og hos kom-

mercielle pensionsselskaber, hvis du som an-
sat kan “genkøbe” din pension ved fratræ-
delse, og det vil du ofte kunne. Disse opspa-
ringer bliver betragtet som en realiserbar 
formue, som kommunerne kan modregne i 
kontanthjælp.

Jeg læste i en artikel i Politiken, at min 
pension kan blive modregnet i en even-
tuel kontanthjælp – gælder det også min 
pension hos AkademikerPension, som er 
en del af min samlede lønpakke?
 
Ole Jensen, medlem af AkademikerPension

Kenneth Petersen,  
markeds- og kundechef

Send dit spørgsmål til  
kep@akademikerpension.dk
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DIREKTØR

Haderslev

Museum Sønderjylland

Quicknr.: 82141113Ansøgningsfrist: 14/06-2021

Assistant Professors in Mathematics

Roskilde

Roskilde Universitet

Quicknr.: 82135124Ansøgningsfrist: 20/06-2021

ROMU søger inspektør til samling 
og forvaltning
Roskilde

ROMU

Quicknr.: 82171430Ansøgningsfrist: 15/06-2021

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

Editionsfilolog ved Grundtvig Centeret

København K

Aarhus Universitet

Quicknr.: 82161277Ansøgningsfrist: 23/06-2021

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

 D er er mere samfundsnytte i det ternede 
brætspil, end man lige går og tror. På 
hundredvis af skoler bliver skak brugt 
målrettet ikke bare for at træne bør-

nenes intelligens, men også for at lære dem 
værdier som tålmodighed, respekt og koncen-
tration. Det er formålet med foreningen Dansk 
Skoleskak.

“Det er ikke nogen mirakelkur, der i sig selv 
gør eleverne dybt tålmodige, men det kan 
være en del af løsningen. Vores tese er, at det 
skal uddanne folk til at være gode, afbalan-
cerede mennesker. Det er som at plante et frø 
med gode værdier”.

Sådan siger Andreas Kragh Jacobsen, der 
netop er blevet fastansat i Dansk Skoleskak, 
hvor han særligt skal arbejde med et projekt, der 
retter sig mod elever med udfordringer i skolen. 

Dansk Skoleskak er en selvstændig organi-
sation, primært drevet af fondsmidler, som til-
byder forløb på skoler, hvor eleverne introdu-
ceres til skak, og lærere klædes på til at drive 
aktiviteterne videre. 

“Vi bruger nogle simple varianter af skak til 

at træne specifikke kompetencer, for eksem-
pel at modtage instrukser, koncentrere sig og 
have en god følelse, selv om man konkurre-
rer. Og så er der en kultur omkring spillet, vi 
tager med, for eksempel at man venter tålmo-
digt på, at modstanderen har trukket, og at 
man giver hånd og siger tak for kampen efter 
partiet. Det, jeg hører fra mine kolleger, er, at 
det faktisk virker på børnene”.

Andreas Kragh Jacobsen blev færdig som 
kandidat i litteraturhistorie fra KU i 2019 og har 
været ledig bortset fra nogle praktikophold. I 
den periode begyndte han fast at spille skak 
med en kammerat, og det fik det til at klikke, da 
han så jobopslaget fra Dansk Skoleskak.

Jobbet består blandt andet i projektudvik-
ling, fundraising og at sælge projekterne ind 
hos skolelederne.

“I udgangspunktet bryder jeg mig ikke om 
at sælge ting. Men her er det ikke et problem, 
fordi jeg tror på, at projektet har en gavn. Så 
det føles ikke som at sælge, men bare som at 
have en dialog med nogle, der faktisk kan få 
noget ud af det, vi har at tilbyde”. ■

Nyt job

Skak er dannelse: 
“Det er som 
at plante et 
frø med gode 
værdier”
Andreas Kragh Jacobsen skal i  
Dansk Skoleskak arbejde med at  
udbrede skakspillet på danske skoler.

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

15. september 2021 kl. 9-16. Nationalmuseet, København. 

Pris:  Medlemmer af DM: KR 599,-  Ledsager til et medlem af DM: KR 599,-  Ikke medlem af DM: KR 999,-

Tilmelding: Læs mere på dm.dk/arbejdsmiljøkonference 

Hvordan ser dit arbejdsmiljø og din trivsel ud efter 
corona? Hvordan kan de nye erfaringer bruges til at 
styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne?

Det sætter DM fokus på i denne konference i samar-
bejde med Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

Her får du viden og redskaber til, hvordan man skaber 
et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø og øget 
trivsel med udgangspunkt i de udfordringer fælles-
skaberne på arbejdspladserne oplever i den nye vir-
kelighed efter corona. Fx er fællesskaberne udfordret 
af ønsker til mere fleksibilitet, øget hjemmearbejde og 
nye måder at samarbejde på. 

Programpunkter 

•  De psykologiske dynamikker  
ved forandringer

•  Arbejdsrelateret stress,  s ygemeldinger og 
 tilbagevenden til arbejdet

•  Fleksibel arbejdskultur 

•  Kulturer og grænser mellem arbejdsliv  
og privatliv

•  Kan du lede dig selv i det grænseløse  
arbejdsliv? 

Vejen til et bæredygtigt arbejdsliv

Arbejdsmiljøkonference 2021
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akademikerpension.dk

Vi har store ambitioner på vores 140.000 medlemmers vegne. 
Jeres pensionskasse skal være den mest ansvarlige i Danmark.

Vi har for længst droppet tobak, fossile aktier og kontroversielle våben. Vi har 
ekskluderet knap 400 selskaber og 45 stater på grund af deres tilgang til menneske-
rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima. Vi har otte milliarder i grønne 

investeringer, og i 2030 skal vores grønne investeringer udgøre mindst 25 milliarder. 
Vi reducerer også vores CO2-aftryk, så vores 7.000 investeringer belaster klimaet 

mindre. Målet er en reduktion på næsten 27 procent om blot tre år.
 

For os handler ansvarlighed også om at sikre jer et godt afkast, I kan leve af 
som pensionister. Og vi synes også, at det er ansvarligt at tilbyde jer pensions-

produkter og services, som matcher jeres behov.  

Hvad mener du er ansvarligt? Del dine tanker og ønsker med os på

Hvad mener du er ansvarligt?

M
AGASIN FOR M

EDLEM
M

ER AF DM
 · NR. 4 · 2021

4 / 2 0 2 1  ·  M A G A S I N  F O R  M E D L E M M E R  A F  D M  ·  D M  A K A D E M I K E R B L A D E T  H A R  R E D A K T I O N E L  F R I H E D

SIDE 18

TILBAGE TIL 
KONTORET
Få personalechefen og en række 
andre eksperters råd til at komme 
godt i gang og møde dine kolleger 
efter lockdown.


