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Bill Gates og verdenssundheden
S U N D H E D It-milliardæren Bill Gates er blevet en
magtfaktor på linje med klodens største nationer,
når det gælder global sundhed. I WHO står han
side om side med præsidenter. Og sandsynligheden taler for, at det bliver et Gates-projekt, der
knækker koden til en coronavaccine. Måske med
produktion i Hillerød. Hans opfindelse, Gavi, er nu
så stor, at ingen politikere kan komme uden om
den i bekæmpelsen af corona.

Man må tage hatten
af for, at det er lykkedes
ambassadøren at fremstille
magtdemonstrationen som
velgørenhed. Det er dygtigt
diplomatisk arbejde.
Læs chefredaktørens blog
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Krisen kalder på et redesign
L E D E L S E Coronakrisen kan bruges som en løftestang til at forbedre innovationsevnen i virksomheden, skriver Mads Kjøller Damkjær, adm. direktør
i Designit Danmark. Men det kræver et grundlæggende brud med de traditionelle tankegange.
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Coronakrisen hugger dybt i økonomien
Forsideillustration

N Y V I D E N OECD estimerer, at coronakrisen vil
reducere eurolandenes bruttonationalprodukt
markant i 2020. Der er dog også forventning om en
hurtigere genopretning end efter finanskrisen.

Morten Voigt
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Kontorrevolutionen er skudt til hjørne
Ø K O N O M I Moderne kontorfællesskaber modelleret over deleøkonomiens principper, ‘co-working’,
var indtil for nylig det nye sort. Men coronakrisens
krav om social afstand sætter nu grundlæggende
spørgsmålstegn ved modellen.
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Computersystemer kan også få virus
T E C H T E N D E N S E R Computervirusser vil – ligesom coronavirussen – kunne lamme den globale
økonomi og mange kritiske funktioner i samfundet.
I sidste ende kan det også koste menneskeliv.

Resilienstesten
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Farvel til enten-eller – goddag til både-og

SPECIAL

L E D E L S E Beslutningstagere i et bæredygtigt
samfund kan ikke ignorere kompleksitet og fokusere på “kolde” regneark. I stedet skal de omfavne
tilsyneladende modsætninger og paradokser i deres
beslutninger, skriver erhvervspsykologerne Lotte
Lüscher og Camilla Duus.

Er resiliens allerede et mål i din organisation? Så er
I sandsynligvis blandt de mest modstandsdygtige
over for både denne og kommende kriser. Er resiliens slet ikke en del af strategien – så er det nok på
tide, den bliver det.
I dette nummer af ugebrevet gennemgår vi nogle af
de centrale begreber inden for resiliens, og sammen
med forskere og praktikere har vi udviklet en simpel test, der kan vise, hvad der skaber den eftertragtede modstandsdygtighed.
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Masterclass, genstart og Nobel-ballade
S E T, L Æ S T O G H Ø R T Jane Sandberg, museumsdirektør for Enigma – Museum for post, tele
og kommunikation, er blevet inspireret af stjernespækkede masterclasses og har læst indsigtsfuld
bog om nedsmeltningen af Det Svenske Akademi.

Verden skal forstås på nye måder under og efter
corona.

30

Konsulent-topchef skal styre RUC

Prøv at se din egen verden gennem resiliens-ekspertens briller, og bemærk, hvordan prioriteterne
skifter. Måske bliver det din
organisations overlevelse, at du
i dag tog de briller på.

N Y T J O B Som ny bestyrelsesformand for RUC
fra december 2020 skal Carsten Toft Boesen, adm.
direktør i konsulenthuset Niras, vænne sig til styringen af en politisk reguleret organisation og de
benspænd, det medfører.
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Er Trumps ambassadør
bedre end Obamas?
USA’s ambassadør i Danmark, Carla Sands, flirter ikke med den danske offentlighed
som forgængeren Rufus Gifford. Men hun forfølger på dygtig vis USA’s strategiske
interesser i Grønland, mens hun sår splid i rigsfællesskabet.

K O M M E N TA R

A

lle husker Rufus. Ja, vi er på fornavn med ham.
Ambassadøren, der kom, så og forelskede sig i
Danmark. Som giftede sig på Københavns Rådhus,
dansede med i Gay Pride, fik sit eget tv-program, og
som på sin Twitter-profil kalder sig selv for “æresviking”.
Han er en af vor egne.
Så da Rufus Gifford i denne uge blev udnævnt til vicekampagnechef for Joe Biden, blev det selvsagt en stor historie i
danske medier – det er næsten, som om den måske kommende præsident har hyret en dansker.
Kontrasten til hans afløser kunne næsten ikke være større.
Carla Sands er nær allieret med Donald Trump og holder
sig ikke for god til at viderebringe præsidentens konspirationsteorier på sociale medier. Hun har ikke gjort meget ud af
at mingle med den københavnske elite eller tage på cykelferie med et tv-hold i ryggen.
Men efter en uge, hvor USA annoncerede genåbningen af
et konsulat i Nuuk, må man spørge, om den uerfarne ambassadør Sands – med en baggrund som skuespiller og kiropraktor – faktisk har været en mere effektiv ambassadør end den
politiske netværkstype og Obama-fundraiser Rufus Gifford.

Jakob Nielsen
Ansv. chefredaktør,
Mandag Morgen

gratis omgang. Og få dage senere kunne udenrigsminister
Pompeo som forventet meddele, at USA snart genåbner det
konsulat i Nuuk, der har været lukket siden 1953. Det danske
forsvar har ovenikøbet lovet at huse de amerikanske venner,
indtil de finder et passende kontor med fjordudsigt.
DANSK FOLKEPARTI KALDTE ambassadørens kronik i Altinget for “en fornærmelse”, og SF’s Karsten Hønge bjæffede, at
der skal trækkes en streg i indlandsisen. Men regeringen har
indset, at realiteten er en helt anden.
Nemlig at USA er ved at slå sit strategiske herredømme
over Grønland fast – efter en periode, hvor Kina og andre
udenlandske aktører har sværmet om grønlandske bygder på
jagt efter mineraler, olie og adgang til arktisk infrastruktur.
Man må tage hatten af for, at det er lykkedes ambassadøren
at fremstille magtdemonstrationen som velgørenhed. Det er
dygtigt diplomatisk arbejde.
Og selv hvis hendes gode ven Donald Trump skulle tabe
valget i november, kan man regne med, at Carla Sands’ efterfølger vil forfølge samme linje – muligvis med en lidt større
vilje til at inddrage klimaudfordringen i samarbejdet.
Så hvilken ambassadør har gjort det bedst? Sammenligningen er urimelig: De repræsenterer jo to forskellige lande. Gifford var ambassadør for Obamas USA, som vi elsker.
Sands er ambassadør for Trumps USA, som vi foragter. Den
rolle har hun udfyldt dygtigt.
At hun samtidig har sået splid mellem Danmark og Grønland og dermed bidraget til en ulmende uro i rigsfællesskabet, er kedeligt for Danmark, men vil næppe bekymre hendes chef i Det Hvide Hus. Han lever af den slags.
Alle husker Rufus Gifford. Men lige nu er det Carla Sands,
der har plantet et flag i isen •

DET VAKTE BERETTIGET OPSIGT, da Carla Sands for et par
uger siden tilbød økonomisk støtte til Grønland.
Det lød som et ekko – eller en ny version – af præsident
Donald Trumps tilbud fra 2019 om at købe Grønland. Der går
da også en klar linje fra det ene til det andet. Men efterhånden som detaljerne kom frem, viste det sig, at ambassadørens melding var mindre sensationel, end den lød.
For det første stod det snart klart, at den amerikanske
hjælp var koordineret med danske myndigheder i både København og Nuuk. For det andet blev det tydeligt, at der ikke
var tale om en bankoverførsel til Landsstyrets bankkonto.
Tværtimod vil en stor del af midlerne gå til forskellige amerikanske myndigheder og organisationer som for eksempel
USAID, den amerikanske pendant til Danida. Det er altså
projektmidler.
Og donationen ændrer heller ikke på, at Grønland fortsat lider økonomisk under beslutningen i 2014 om at lade et
amerikansk firma overtage servicekontrakten på Thule Air
Base. Opgaven havde i årevis ligget hos danske MT Højgaard,
hvis medarbejdere betalte skat i Grønland. Her er langt større beløb end 83 millioner kroner i spil.
Med andre ord: Historien var nærmest den modsatte af
den, de fleste danske medier fortalte. Ja, USA tilbød at interessere sig lidt for Grønland, men der var næsten tale om en
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Filantroperne
har taget over, hvor
staterne har sluppet
Coronakrisen har tydeliggjort it-milliardæren Bill Gates indflydelse på den globale sundhed.
Gates har investeret enorme summer til gavn for verdenssundheden med større pengebidrag til
WHO end de fleste lande. De offentligt-private partnerskaber, han har været med til at skabe,
spiller en central rolle i kampen mod pandemiske sygdomme. Men hvilke konsekvenser har det,
når stater deponerer sin indsats i filantropernes hænder?

Simon Friis Date
simonfriis@mm.dk

Torben K. Andersen
tka@mm.dk

SUNDHED

D

agen i dag – mandag 4. maj
2020 – kan blive historisk.
I dag skyder en kreds af
verdenssamfundets magtfulde sundhedsaktører en
global indsamling i gang for at bringe
klodens befolkning tættere sammen i
kampen mod coronavirus.
Målet med denne hidtil usete mobilisering er i første omgang at indsamle
mindst 55 milliarder danske kroner for
at udvikle en vaccine, producere den og
distribuere den til hvert et hjørne af verden.
“Vi ønsker at samle verden og dens
ledere for i fællesskab at besejre virussen” siger EU-Kommissionens formand,
Ursula von der Leyen, forud for startskuddet på maratonindsamlingen i dag,
som har fået navnet Coronavirus Global
Response.
Blandt de fremhævede partnere i
kommissionsformandens præsentati-
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onsvideo er FN-baserede organisationer
som Verdenssundhedsorganisationen,
WHO, og The Global Preparedness Monitoring Board, men også den filantropiske
magtfaktor Bill & Melinda Gates Foundation fik en tak med på vejen. Blandt de
syv officielle partnere til indsamlingen
finder man desuden vaccinealliancen
Gavi og Den Globale Fond, som Gatesfonden begge har været med til at bygge
op fra starten.
Dette initiativ er det seneste eksempel på den enorme indflydelse og rolle,
private filantroper som Bill Gates og offentlig-private partnerskaber har, både
på den korte bane, hvor jagten på en vaccine mod coronainfektionen er sat ind,
men også for den globale sundhed generelt. Uden deres dollars ville millioner af
folk i verden ikke have levet i dag.
Deres enorme pengetanke og ikke
mindst evne til at bringe stærke aktører sammen i globale partnerskaber for
at geare pengestrømmene har skabt en
slags guldalder for global sundhed siden
årtusindeskiftet. Mellem 1990 og 2018
er der sket en femdobling af de samlede
investeringer i udviklingsbistand til
sundhed. Det fremgår af tal fra det uafhængige amerikanske forskningsinstitut
Institute for Health Metrics and Evaluation. Instituttets opgørelse viser, at de
samlede investeringer er vokset fra knap
55 milliarder kroner i 1990 til næsten 270
milliarder kroner i 2018. Se figur 1.
Siden Bill Gates stiftede den filantropiske fond, Gates Foundation, sammen
med sin kone Melinda for 20 år siden,
har de brugt over 370 milliarder kroner
på blandt andet globale sundhedsprogrammer, bekæmpelse af dødbringende
sygdomme og anskaffelse af livsvigtige
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vacciner til folk i udviklingslande. Deres
fond er lige nu den næststørste bidragyder til FN’s Verdenssundhedsorganisation, WHO. Gør den amerikanske præsident, Donald Trump, alvor af sine trusler
om at stoppe USA’s årlige bidrag, vil Bill
og Melinda Gates fremover være de suverænt største bidragydere til WHO. Se
figur 2 på side 5.
Lidt længere nede på listen, som
WHO’s femtestørste økonomiske donor,
finder man en af Gates-fondens opfindelser, det globale vaccinesamarbejde
ved navn Gavi, der er en offentlig-privat
organisation. Ifølge Gavi selv har organisationen de seneste 20 år hjulpet med at
vaccinere mere end 760 millioner børn
og forhindre 13 millioner dødsfald på
verdensplan.
Gavi er i dag formelt uafhængigt af
Gates-parret, men oppebæres stadig i
betydelig grad finansielt af bidrag fra
Gates-fonden.
Hvilken sygdom
vil Gates helst udrydde?

Mens det for nogen kan synes misliebigt, når rigmænd rykker ind i den globale sundhedspolitiks indercirkel, er det
også et udtryk for, at den private sektor
har overtaget et arbejde, som staterne er
bakket ud af.
Og den tendens er Danmark et godt
eksempel på, fortæller Christian Wejse,
der er speciallæge i infektionssygdomme og forsker i international sundhed
ved Aarhus Universitet.
Danmark var faktisk et af de få lande
i verden til at støtte Gavi fra start for 20
år siden.
“Og da Danmark i 2010 lagde en ny
udviklingspolitisk strategi, skrev rege-

Hvis ikke FN og lande som Danmark investerer
i global sundhedsbistand, så er man i en situation,
hvor en stor filantrop som Gates i sidste ende kan sidde og beslutte,
om vi skal udrydde malaria eller tuberkulose. Og det er et problem.
Men det er ikke filantropernes problem, det er landenes.
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Kraftig vækst i global sundhed
Årlige investeringer i global udviklingsbistand til sundhed fordelt på
udvalgte nationer og aktører, mia. dollar.

Verdensbanken og regionale udviklingsbanker
Fonde og ngo’ere
Gates-fonden, Gavi, Den Globale Fond og Cepi
WHO, Unicef og andre FN-organisationer
Landes udviklingsbistand
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Figur 1 — Mellem 1990 og 2018 er de årlige investeringer i global sundhed mere end femdoblet fra 7,7 milliarder dollar til 38,9 milliarder dollar.
Private aktører som ngo’er, partnerskaber og filantropiske fonde har stor
andel i væksten.
KILDE — Institute of Health Metrics and Evaluation, 2019.
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ringen og Danida mere eller mindre ordet sundhed ud af ligningen,” fortæller
forskeren.
Dengang bidrog Christian Wejse med
høringssvar til den danske udviklingspolitiske strategi, hvor han kritiserede
det manglende fokus på sundhed. Men
ved de efterfølgende møder og orienteringer blev det gjort klart, at kursen var
lagt om, og at filantropiske foretagender
som Gates-fonden og vaccinealliancen
Gavi stod i centrum for den danske sundhedsindsats i udviklingslande.
Prioriteterne fra Asiatisk Plads skulle
fremover findes under overskrifterne frihed, demokrati og menneskerettigheder,
vækst og beskæftigelse, ligestilling, stabilisering af skrøbelige og konfliktramte
stater samt miljø og klima.
“Argumentet var simpelthen, at det
sundhedspolitiske kunne Gates-fonden
tage sig af. Og det var ikke en prioritering, de lagde skjul på,” fortæller Christian Wejse.
Og den udlægning kan Røde Kors’
generalsekretær, Anders Ladekarl, godt
genkende. “Det er helt åbenlyst, at sundhedsarbejdet fra Folketinget og regeringers side er blevet nedprioriteret. Men det
er ud fra en dybest set rimelig vurdering
af, at der er grænser for, hvor mange sektorer man kan engagere sig i,” siger han.
En ting er prioriteringer af forskellige
udviklingspolitiske sektorer. Noget andet er, hvilke demokratiske konsekvenser det har, når filantropernes andel i
verdenssundhedens udvikling vokser så
hurtigt.
Investeringerne fra Bill Gates har
ifølge Birgitte Qvist-Sørensen, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp,
utvivlsomt gjort gode ting. Men beløbene kan blive så store, at det udgør et demokratisk problem.
“Hvis ikke FN og lande som Danmark
investerer i global sundhedsbistand, så
er man i en situation, hvor en stor filan-

›

WHO er glad for Gates
Top-20 bidragydere til WHO’s programbudget 2018, 1.000 dollar
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Bill & Melinda
Gates Foundation
Storbritannien
Tyskland
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National Philanthropic Trust
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WHO’s indtægter fra frivillige bidrag i 2018 fordelt på kilder, i procent.
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Figur 2 — Gates Fonden og andre filantropiske fonde og ngo’er finansierer
en stor del af WHO’s sundhedsprogrammer.
KILDE — WHO.

trop som Gates i sidste ende kan sidde
og beslutte, om vi skal udrydde malaria
eller tuberkulose. Og det er et problem.
Men det er ikke filantropernes problem,
det er landenes,” siger hun.
Kunsten at prioritere konsistent

Ifølge Christian Wejse har de udviklingspolitiske prioriteter i lande som Dan-
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mark betydet, at vi står lettere afpillet
tilbage nu, hvor en pandemi har placeret
global sundhed øverst på dagsordenen.
“Vi har besluttet at deponere vores globale sundhedspolitiske indsats i deres
hænder,” siger han.
Men også hjælpen til de private aktører er beskåret. Det årlige bidrag på
25 millioner kroner til Gavi blev nemlig
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fjernet på den seneste finanslov, en beslutning, der mødte kritik fra oppositionen og særligt Venstres udviklingsordfører, Karen Ellemann. Det danske bidrag
svarer dog kun til 0,25 procent af Gavis
budget, og da udviklingsminister Rasmus Prehn (S) midt i oktober sidste år var
i en folketingsdebat med Ellemann om
emnet, forklarede den daværende minister, at afviklingen af støtten til Gavi var
“udtryk for en prioritering”, som ministeren formulerede det.
“Det var også bare et symbol,” siger
Christian Wejse om beslutningen. “Det
var bare for at kunne sige, at man fortsat
gjorde noget på sundhedsområdet, men
det gør man ikke. Så kan man lige så godt
tone rent flag og holde op med det.”
Der er dog sket meget siden efteråret.
Og da Bill Gates i Politiken for få uger siden sendte en stikpille til regeringen om
det manglende engagement i Gavi, var
Rasmus Prehn og regeringen igen parate
til at genbesøge prioriteterne. “Det kan
godt være, set i lyset af covid-19, at vi bliver nødt til at melde os på banen i forhold
til Gavi igen. Det vil jeg drøfte med mine
ordførerkolleger,” sagde ministeren i den
forbindelse.
Taler man med Karen Ellemann i dag,
er hun glad for at høre ministerens åbenhed for at støtte Gavi igen. Hun erklærer
sig samtidig lodret uenig med Christian
Wejse, da hun mener, det har stor symbolsk værdi, at Danmark støtter op om
Gavi, fordi vi var blandt partnerskabets
medstiftere og har en stærk udviklingspolitisk stemme. “Og jeg kan være alvorligt bange for, at vores manglende støtte
kan give Gavi problemer i forhold til at
opnå støtte fra andre stater.”
Den holdning deler kollegerne Christian Juhl fra Enhedslisten og Konservatives Katarina Ammitzbøll. Begge kalder
de coronakrisen en øjenåbner.
“Den socioøkonomiske bund er ved at
blive sparket ud af Afrika. Og hvis man
ikke har sundhed, uddannelse og sikkerhed på plads, så kan du ikke bygge noget
op,” siger Ammitzbøll og anerkender, at
Danmark ikke har haft global sundhed
som en stor prioritet, men at de offentligprivate partnerskaber med fonde som
Gavi og Den Globale Fond har givet Danmark valuta for pengene.
Karen Ellemann har også stor fidus
til de offentlig-private partnerskaber,
hvor nogle organisationer, der ikke er
tynget af bureaukrati, kan gå ind og løse
konkrete opgaver. Hun mener ikke, at
sundhed har været underprioriteret udviklingspolitisk, men betoner, at hvis
indsatsen skal opkvalificeres, skal det
være med fokus på initiativer som Gavi,

Ingen tvivl om, at Gates-fonden er en stor spiller,
men de har en god tilgang, hvor de er med i samarbejder
og ikke opererer egenrådigt.
Karen Ellemann, udviklingsordfører for Venstre

der netop har vist sig værd at satse på.
“Vi har identificeret nogle partnere,
som formår at arbejde i felten og har infrastrukturen på plads til at løse opgaverne,” siger hun og fremhæver fordelene
ved at udnytte og styrke den infrastruktur, som partnerskaberne har opbygget.
“Ingen tvivl om, at Gates-fonden er en
stor spiller,” som hun siger. “Men de har
en god tilgang, hvor de er med i samarbejder og ikke opererer egenrådigt.”
En slags oplyst enevælde

Skal man forstå, hvor stor en sundhedspolitisk spiller Gates-familien er, er den
enorme pengetank et godt sted at starte.
Men en vigtig grund til, at Bill og Melinda er to af historiens måske mægtigste
filantroper, er, at de har formået at få deres penge øremærket sundhed til at formere sig.
Deres succes bygger på en slags gearing af milliarderne.
Det går igen som en rød tråd i parrets
offentlige 20-årsjubilæumsbrev tidligere
på året. Her beskriver de, hvordan de har
formået at danne partnerskaber med
store internationale organisationer og
regeringer for på denne måde at mobilisere flere penge til globale sundhedsprogrammer, end de havde kunnet gøre med
fonden alene.
En af de danske aktører, der kender
Gates-fonden særlig godt, er Røde Kors. I
et samarbejde med fonden om malariabekæmpelse i Afrika har generalsekretær Anders Ladekarl fået indtryk af en
effektiv maskine, der har de nødvendige
midler og evnen til at fokusere.
“I modsætning til de organisationer,
vi normalt har arbejdet sammen med,
der er stærkt politiserede og meget lidt
fokuserede, så er der her tale om nogle
meget stramme organisationer, som leverer det, de lover,” siger han og forklarer,
at man i internationalt arbejde ofte støder ind i forskellige politiske interesser,
som FN er nødt til at tage hensyn til.
“Og det kommer ofte til at blokere for
det operationelle. Med den her struktur

har man ikke de samme governanceudfordringer, fordi det lidt mere ligner
et diktatur,” uddyber Ladekarl, griner
lidt og retter sig selv: “Eller i hvert fald en
slags oplyst enevælde.”
Ifølge Ladekarl har Gates-fonden stort
fokus på effektivitet, og det lykkes de efter hans erfaring med. “Der er ikke meget
demokrati i det, men der er heller ikke
nødvendigvis behov for så meget demokrati i at finde en vaccine mod corona.
Det vigtigste er jagten.”
Og det kan Enhedslistens Christian
Juhl godt genkende, men han understreger behovet for at gå på to ben. “Vi
har også brug for en overordnet strategi
for hele kloden, hvor vi identificerer de
største problemer og beslutter, hvad der
skal tages fat på. Selvfølgelig er sådan en
proces meget mere langsom og bureaukratisk end en, hvor en fond har nogle
penge, de vil bruge på malaria. Der er ingen grund til at sige nej til de penge, men
man skal også være med til at presse på
for at give FN den autoritet, som er nødvendig,” siger han.
Aparte angreb og
konspirationsteorier

Selv om hans tekniske ekspertiseniveau
næppe er på niveau med sundhedsbranchens fagfolk, har Bill Gates opnået en
vis troværdighed gennem sine mange
års arbejde og sin evne til at slå igennem
med opsigtsvækkende forudsigelser.
Allerede i 2015 advarede han om, at en
global epidemi, som den vi nu oplever,

kan koste millioner af mennesker livet
og opfordrede dengang verdenssamfundet til at opbygge et globalt advarsels- og
responssystem for at forebygge katastrofen.
Bill Gates advarede allerede i februar i
et indlæg i New England Journal of Medicine regeringer og myndigheder mod faren ved covid-19 på et tidspunkt, hvor de
vestlige lande ikke var forberedt på den
katastrofe, der lurede rundt om hjørnet.
Han lagde knap 700 millioner kroner på
bordet og opfordrede det internationale
samfund til at handle hurtigt for at sikre
behandling og vacciner. I marts øgede
han sin indsats med yderligere 1 milliard
kroner til test, behandling og hjælp til
folk i fattige lande i kampen mod coronapandemien.
“Verdenssamfundet må forstå, at så
længe covid-19 er et eller andet sted, er
vi nødt til at handle, som om virussen
er overalt. At slå denne pandemi ned vil
kræve en hidtil uset grad af international
finansiering og samarbejde,” sagde Bill
Gates i den forbindelse.
Hans rolle som pengemand i de internationale magtcirkler gør Gates til et
yndet offer for konspirationsteorier. På
sociale medier kan man lige nu finde
mere eller mindre aparte teorier om, at
han vil affolke verden gennem vacciner,
sikre sig herredømmet over verden og injicere en chip gennem vaccinen, som kan
overvåge alle, der har fået den.
Til Mandag Morgens faktatjekmedie,
TjekDet, har Joshua Introne, der forsker i

Der er ikke meget demokrati i det,
men der er heller ikke nødvendigvis behov
for så meget demokrati i at finde en vaccine
mod corona. Det vigtigste er jagten.
Anders Ladekarl, generalsekretær, Dansk Røde Kors
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Her kommer Gavis penge fra
Gavis budget 2000-2020: 20,9 milliarder dollar, donorers bidrag i procent
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Figur 3 — Gates-fonden står for næsten 20 procent af Gavis budget,
mens landenes regeringer næsten tegner sig for resten.
KILDE — Gavi.

misinformation om vacciner på Syracuse University i New York, for nylig fortalt
om et af de paradokser, pengemænd støder ind i, når de går den filantropiske vej.
“Når Bill Gates ikke længere bruger
sine penge og sin magt på at styrke sin
forretning, så ved vi pludselig ikke, hvorfor han gør det. Det giver ikke mening,
og så frygter vi, at han bruger sine penge
og sin magt på at styre, hvordan vi lever.
Han er den perfekte repræsentation af de
ting, vi frygter mest. Han er et teknologisk geni, han er stenrig, og så er han en
del af en elite, som i mange år har været
mål for konspirationer,” siger Joshua Introne til TjekDet.
Gennem årene har flere undersøgelser
sat kritisk lys på Gates-fondens bevillinger og anklaget ham for at lade milliarder
af kroner gå gennem et uformelt system
af personlige netværk og relationer.
Senest var Gates-fonden i december
under beskydning i det amerikanske medie Vox for at have trukket et spor af dyre
konsulenter fra firmaer som Boston Consulting Group og McKinsey ind i WHO og
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den internationale sundhedspolitiske
arena, til stor frustration for organisationens fagfolk og uden nævneværdige
resultater til følge. Ser man på Gates og
Gavis konkrete magt, peger Christian
Wejse blandt andet på globale vaccinestrategier som et eksempel.
“Når det handler om vaccinestrategier, har Bill og Melinda Gates enormt meget at skulle have sagt i forhold til, hvilke
vacciner der bliver kørt frem og promoveret. Men det er jo også noget, som Danmark for eksempel har valgt at være stort
set ligeglad med. Vaccinestrategi i Afrika
er ikke noget, man har fundet væsentligt
at have indflydelse på.”
Ingen politisk magtfuld eminence

Bill Gates betragter selv oprettelsen af
vaccinealliancen Gavi i år 2000 som
en af de bedste beslutninger, han nogensinde har truffet i sit filantropiske
arbejde. Her spillede han hovedrollen
ved at samle organisationer som WHO,
Verdensbanken, Unicef samt en stribe
allierede lande – inklusive Danmark.
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Han startede med at lægge godt fem
milliarder kroner ved oprettelsen og
har siden investeret yderligere 30 milliarder kroner i det offentlig-private
partnerskab. Dermed tegner han sig
sammen med Storbritannien og Norge
for cirka halvdelen af Gavis årlige budget. Se figur 3.
For øjeblikket bidrager partnerskabet
til at vaccinere næsten halvdelen af verdens børn. Gavis mål for de kommende
fem år er at medvirke til at vaccinere
300 millioner mennesker og forebygge 8
millioner dødsfald frem mod 2025.
Gates-fonden spillede også en fremtrædende rolle ved oprettelsen af The
Global Fund i 2002, der frem til juni
sidste år har udbetalt næsten 290 milliarder danske kroner til at bekæmpe
aids, tuberkulose og malaria over hele
verden.
Den Globale Fond er en af de organisationer, som ikke blev offer for den
danske regerings udviklingspolitiske
sparekniv sidste år.
Tværtimod steg den danske bevil-

Verdenssamfundet må forstå, at så længe covid-19 er et
eller andet sted, er vi nødt til at handle, som om virussen er overalt.
At slå denne pandemi ned vil kræve en hidtil uset grad
af international finansiering og samarbejde.
Bill Gates, grundlægger af Gates-fonden

ling til Den Globale Fond på årets finanslov med 50 millioner kroner til i
alt 350 millioner kroner over de næste
tre år, hvilket gør Danmark til fondens
14.-største bidragyder.
Ifølge Den Globale Fond selv har
dens programmer siden oprettelsen
i 2002 været med til at redde 32 millioner menneskers liv. Alene i 2018 var
19 millioner mennesker i livreddende
hiv-behandling i de lande, fonden har
investeret i, over 5 millioner mennesker
blev behandlet for tuberkulose, mens
fonden distribuerede 132 millioner
myggenet.
Bill Gates har også haft den store
tegnebog fremme i Danmark. For nylig
kunne Ekstra Bladet afsløre, at sheik
Abdulaziz Hamad Aljomaih, som købte
den danske stats tidligere vaccinefabrik
for 15 millioner kroner i 2016 og lige nu
er i fuld gang med at udvikle en vaccine
mod corona på vaccinefabrikken, også
fik en aftale til 240 millioner kroner
med i handlen.
Pengene er kommet fra Gates-fonden
og skulle gå til udvikling af en ny vaccine mod polio. Den vaccine er i dag
færdig og kan potentielt give sheikens
firma en milliardomsætning.
Samtidig kunne Børsen i sidste uge
fortælle, at Bill Gates også har indgået
en aftale med en anden dansk virksomhed om at producere biologisk medicin

til coronabehandling. Han har indgået
en aftale med Fujifilm Diosynth Biotechnologies Denmark, der ligger i Hillerød.
Med den slags penge, resultater og
ambitioner skulle man måske tro, at filantropernes forventninger til magtudøvelse ville stige tilsvarende. Men Gates er ifølge Anders Ladekarl ikke en ny
slags magtfuld eminence, der sætter sig
på WHO og drejer den i sin foretrukne
politiske retning med en finansiel
skruetvinge.
“Men man har i nogle sammenhænge oplevet dem presse på, for at lande
støtter nogle initiativer,” siger han med
henvisning til Bill Gates’ føromtalte
stikpille til Danmark, da Gavi blev skrevet ud af finansloven. “Så de prøver at
presse landene til at prioritere yderligere ressourcer i deres retning.”
Med en svindende andel af de årlige
investeringer rejser der sig et spørgsmål om, hvilken rolle nationalstaterne
har over for filantroperne i den globale
sundhedsudvikling. For Enhedslistens
Christian Juhl er der ingen tvivl om, at
FN’s medlemslande skal tilbage i kampen. Filantroperne har taget over, hvor
staterne har sluppet, og det er ifølge
udviklingsordføreren et selvskabt problem. “Det er nationalstaternes ansvar,
at FN er så svagt, som det er blevet,” siger han og peger på WHO som et kon-

Når det handler om vaccinestrategier, har Bill og Melinda Gates
enormt meget at skulle have sagt
i forhold til, hvilke vacciner
der bliver kørt frem og promoveret.
Christian Wejse, speciallæge i infektionssygdomme og
forsker i international sundhed, Aarhus Universitet
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kret eksempel på en organisation, hvis
svaghed er særligt blottet lige nu. “Vi
har en række organisationer, som ikke
kan levere det, de skal levere.”
Spørger man Anders Ladekarl, er
Danmarks prioriteter dog ikke udtryk
for en generel tendens. “Danmark er et
af få lande, der ikke rigtig prioriterer
sundhed. Der er ikke mange lande, der
ikke har sundhed højt på deres internationale bistandsdagsordener,” siger
han.
Heller ikke Konservatives Katarina
Ammitzbøll mener, at man kan sige,
at nationalstaterne har givet filantroperne frit spil. Hun har en længere civil
karriere i forskellige FN-udviklingsprogrammer bag sig og har desuden arbejdet for den filantropiske fond Peace
Nexus Foundation med hovedsæde i
Genève. Med erfaring fra alle tre sider af
diskussionen ser hun ikke nogen modsætning mellem FN og filantroperne,
men nærmere, at de skal forsøge at gøre
det nemt for hinanden ved at udnytte
styrkerne i hver lejr: “Filantroperne kan
arbejde mere fokuseret og målrettet.
FN’s rolle er at gå ind og sætte de politiske rammer og normer og få dem spredt
ud i lokale sundhedsplaner. Herfra er
det så filantropernes rolle at gå ind og
eksekvere ud fra de politiske rammer,”
siger hun.
Da USA’s præsident, Donald Trump, i
2017 besluttede at skære de amerikanske bevillinger til prævention på 3,4
milliarder kroner om året, annoncerede
Gates-fonden kort tid efter, at de ville
øge deres bevilling med 2,6 milliarder
kroner over de kommende tre år. Birgitte Qvist-Sørensen mener derfor, at
der er ganske konkrete eksempler på,
at stater lægger ansvaret over på private
skuldre.
“Derfor vil jeg hellere pege fingre ad
regeringernes manglende finansiering
af sundhedssystemerne end ad Gatesfonden. Vi må rette pilen mod staterne
og sige, at de skal komme til lommerne,
for det er dem, der er problemet” •

A NA LYSE

Krisen skaber grobund
for innovation og redesign
Virksomheder kan vælge to meget forskellige strategier for at komme igennem coronakrisen:
De kan spare og skære, eller de kan vækste og innovere. Den sidste strategi kræver et
grundlæggende brud med de traditionelle tankegange.

Serie: Design af fremtiden
Design handler om meget andet end at formgive produkter.
I dag bruges designtænkning som en metode til
at skabe løsninger – lige fra nye forretningsmodeller til forbedring af det offentliges tjenester
og udvikling af nye samarbejdsformer til at
møde samfundets store udfordringer.
Mandag Morgen udvider nu dækningen af
design med en række indlæg fra Danmarks
førende designtænkere.

Mads Kjøller Damkjær
Adm. direktør, Designit Danmark

arbejde hver for sig. Dette skaber konkrete potentialer, hvor
designtænkning i kombination med teknologi kan skabe nye
rammer.
Eksempelvis har vi sammen med en række partnere som
AM Hub og Teknologisk Institut set på, hvordan vi sammen
kan bygge en platform, hvor hospitaler kan efterspørge filer
med forskellige designs til 3D-printede komponenter uden
fysisk kontakt. Dette samarbejde er lovende og opstået som
følge af coronakrisen og får nu også en international dimension.

LEDELSE

S

om andre kriser rummer også coronakrisen store muligheder for dem, som tør gribe chancen. Dette gælder
ikke mindst i forhold til at bruge krisen som en løftestang til at forbedre innovationsevnen. Kriser river op i
traditioner og vaner, men de skaber også grobund for nye tanker, ideer og arbejdsformer, og det skal vi udnytte.
Set fra vores udgangspunkt som strategiske designere er der
især seks punkter, som virksomhederne bør adressere netop
nu for at forbedre innovationen og drage fordel af den krise, vi
som samfund befinder os i.
Disse handler om organisering og et brud med traditionelle
tankegange:

2. Giv plads til medarbejderne

De virksomheder, som vil klare sig bedst igennem stormen,
er dem, som bygger på autonomi frem for bureaukrati. I en tid
som denne kan udfordringerne bedre mødes, hvor organisationerne er bygget op omkring flade strukturer, hvor medarbejderene har den nødvendige autonomi, handlekraft og mandat,
som sikrer virksomhederne den nødvendige og altafgørende
agilitet, manøvredygtighed og beslutningskraft.

1. Vi skal udvikle og udnytte virtuelle samarbejdsformer

Vi står i en ny virkelighed, hvor vi i større grad oplever at
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andringer, som det sker nu. Coronakrisen er en lejlighed til at
tage et helikopterperspektiv på ens egen forretning og den holistiske enhed, man indgår i. Dette kan dels identificere svagheder i egen værdikæde samt åbne øjnene for nye muligheder
for samarbejde med andre og måske overraskende partnere, så
virksomheden kan levere endnu større værdi for sine brugere
og kunder.

3. Reality check på målsætningerne

Krisen er en god anledning til at gå organisationens design
efter i sømmene og se, hvilke regler der skal kasseres, styrkes
eller redefineres. Det kan gøres på utrolig mange måder, men
det handler grundlæggende om at definere eller redefinere visioner og planer. Alt for mange virksomheder er stadig drevet af
traditionelle organisationer med fokus på KPI’er, som ikke kan
anvendes under en krise.
6. Fortsæt med at investere i fremtiden

Tidligere kriser har lært os, at der groft sagt er to kategorier af
virksomheder: Dem, som forsøger at spare sig gennem krisen,
og dem, som virkelig ser på, hvordan de kan gå til markedet på
en ny måde og investere i nye vækstområder.
Apple udgav sin første iPod i 2001, samme år, som den amerikanske økonomi oplevede en recession, der bidrog til et fald
på 33 procent i virksomhedens samlede omsætning.
Apple øgede alligevel sine udgifter til forskning og udvikling med dobbelte cifre, og den senere lancering af iTunes Store
(2003) og nye iPod-modeller (2004) udløste en kæmpe vækst,
som vi ved i dag.
På samme måde både kan og bør vi i dansk erhvervsliv se
coronakrisen som en mulighed, ikke kun et onde. Det kræver,
at virksomhederne tør tænke nyt, også selv om presset for besparelser og nedskæringer kan være stort. Dette gælder både i
forhold til vores måde at arbejde på, vores tilgang til markedet
og eventuelle nye partnerskaber.

4. Hvad er det virkelig, kunderne skal bruge?

I krisetider er det naturligt at tænke på nedskalering og optimering, men situationen er også en oplagt mulighed for at innovere og accelerere sin forretning og udbud i markedet gennem designtænkning.
Dette handler om at se konkret på brugeren og kunden og
hele tiden teste produkter og services undervejs i udviklingen.
Denne tilgang giver værdifuld erfaring og øger samtidig tempoet i innovationen.

Kort sagt, vi er nødt til at tænke videre end til nedskæringer,
helgarderinger og business as usual. De seks punkter er veje videre, som er drevet af en overbevisning om, at der er stort potentiale for innovation og vækst, også selv om vi står midt i en
krisetid •

“ I krisetider er det naturligt
at tænke på nedskalering og
optimering, men situationen
er også en oplagt mulighed for
at innovere og accelerere sin
forretning og udbud i markedet
gennem designtænkning.

5. Mangler der nogen i netværket?

Alle virksomheder er stakeholders i større netværk. Dette bliver endnu mere tydeligt, når man gennemgår pludselige for-
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Glem Lean – nu skal
vi skabe resiliens
Begrebet resiliens har fået ny aktualitet, efter at covid-19-virussen har vist, hvor ekstremt
sårbare den globaliserede, effektiviserede og optimerede verden gør os. Forskningen
i resiliens giver os nogle fingerpeg om, hvordan vi fremover kan være mere modstandsdygtige.

Kort sagt
Peter Hesseldahl
ph@mm.dk

Resiliens er et nøgleord, når man vil forstå, hvad der gør nogle systemer mere modstandsdygtige over for pludselige kriser end andre.
Resiliens er et langt mere komplekst mål end den styring, der handler om at producere mest mulig værdi for færrest mulige ressourcer.
Og de to mål kan meget vel arbejde mod hinanden.

LEDELSE

“A

lle har en plan – lige
indtil nogen slår dem
i ansigtet.”
Manden bag citatet, Mike Tyson, den
tidligere verdensmester i sværvægtsboksning, var klar over, at det gælder om
at være robust og i stand til at reagere og
komme igen, selv når noget helt uventet
rammer en med fuld styrke.
Vi har alle sammen haft masser af
planer og strategier for både vækst og for
at undgå de problemer, vi kan forudse i
horisonten. Men pludselig, ud af det blå,
står vi alle i en akut krise, som kræver
øjeblikkelig handling.
I den situation bliver det særdeles
tydeligt, om vi – som samfund og som
organisationer – er i en grundform, der
gør os i stand til at blive stående, eller
om der er fundamentale svagheder og
mangler, som sender os til tælling.
Det er jo ikke til at vide, hvad der rammer en. Hvis ikke det lige var covid-19,
kunne det have været en computervirus,
et globalt børskrak, atomkrig, jordskælv.
Men vi kan ikke have en plan for ethvert problem. Vi kan kun sikre os ved at
indrette os på måder, der helt grundlæggende ikke er sårbare og skrøbelige, og
ved at have reserver til at komme videre
på.
Det er derfor, begrebet resiliens er
blevet et nøgleord. Resiliens betyder
modstandsdygtig og livskraftig. Når et
system er resilient, kan det modstå plud-
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Den virksomhed, der er lykkedes med at leane alle sine systemer
maksimalt, kan være den mest sårbare, når uventede chok rammer
og tager et led ud af kæden eller kalder på de ekstra reserver, som
netop er skåret væk for at effektivisere.
Det er den balance, denne Special handler om.

selige forandringer og chok, og det kan
hurtigt komme sig igen efter en krise.
Oprindelig kommer ordet fra forskningen i økosystemer, hvor det beskriver, hvilke faktorer der afgør, om et økosystem er robust eller ej.
Udtrykket bruges også inden for
psykologi til at beskrive evnen til at
komme sig over traumatiske oplevelser.
I ulandsbistanden taler man om, at støtten skal opbygge resiliens, så samfundene er bedre rustet over for udfordringer.
Og i de seneste årtier har resiliens været
et buzzword inden for byplanlægning,
hvor man i stigende grad er opmærksom
på, at travle og tætpakkede millionbyer
er sårbare over for alt fra vandstandsstigninger og jordskælv til sociale optøjer og bander.
Det interessante er, at – set på systemniveau – er det de samme mekanismer og spilleregler, der skaber resiliens,
hvad enten man beskæftiger sig med fiskebestande, regnskove, slumkvarterer
eller en virksomheds økonomi.
Der er udviklet et begrebsapparat
omkring resiliens, der kan beskrive,
hvordan og hvorfor stort set alle typer
af systemer overlever eller kollapser, og

—

12

—

der findes en række tommelfingerregler,
man kan bruge for at være bedre forberedt, når krisen indtræffer – også selv
om man ikke ved, hvad det kan være, der
rammer en.
Fleksibilitet og tilpasning

Et af de førende steder i verden for forskning i resiliens hedder Stockholm Resilience Center, et institut ved Stockholms
Universitet. Centeret er blandt andet
kendt for at have udviklet begrebet planetary boundaries, et sæt af grænseværdier for naturens evne til at reproducere
sig selv, som, hvis de overskrides, gør
økosystemet ustabilt og sårbart.
Steven Lade er forsker ved centeret i Stockholm og desuden tilknyttet
Australian National University i Canberra. Han er oprindeligt teoretisk fysiker, men i sin forskning har han udvidet den matematiske modellering af
komplekse systemer til også at beskrive,
hvordan naturlige økosystemer, cellebiologi og sociologi opfører sig.
På en krystalklar videoforbindelse til
Australien forklarer Lade, at selv om resiliens handler om at være modstandsdygtig over for forandringer og forstyr-

SPECIAL

Resilienstesten
Hvis du vil undersøge et systems modstandsdygtighed over for pludselige chok eller kriser,
kan du med fordel se på, hvordan systemet klarer sig på disse fem parametre.
Redundans Har systemet polstring, parallelle systemer eller

reserver, der bevidst er stillet til side for at kunne stå imod?
Mangfoldighed Findes der flere forskellige løsninger på

samme problem, flere leverandører og deltagere, der kan
løse udfordringerne?
Fleksibilitet Er systemet gearet til at stille om og ændre stra-

tegi i forhold til skiftende udfordringer og omstændigheder?
Styr på forbindelserne Er der opbygget grænser, filtre eller

klynger, der sætter grænser for, hvor hurtigt eller langt en
fejl eller et problem (eller en virus) kan cirkulere?
Non-lineær udvikling Er du opmærksom på tendenser, der

ikke kan fremskrives i lige linje, fordi udviklingen kan tage
pludselige spring eller accelerere eksponentielt?
Kilde

Mandag Morgen.

relser, er det ikke det samme, som at et
resilient system er urokkeligt som en
klippe.
Tværtimod består en del af overlevelsesevnen i, at systemet kan tilpasse
sig skiftende forhold og bøje af og absorbere, når det påvirkes.
Som Darwin konstaterede, så er det
ikke de stærkeste, der overlever, men
dem, som bedst formår at tilpasse sig.
Derfor er fleksibilitet et nøgleord i resilienssammenhænge.

trum, så der ikke var et enkelt punkt i
nettet, som ville sætte hele nettet ud af
spil, hvis det blev angrebet. Hvis nogle
computere i nettet forsvinder, kan informationer blot sendes ad andre ruter.
Den modsatte situation ser man ofte
i elnettet, hvor problemer ét sted i nettet kan sprede sig. Et ekstremt eksempel
var en strømafbrydelse, der i 2003 ramte
hele det nordøstlige Amerika, inklusive
New York og Toronto. Afbrydelsen blev
udløst af et lynnedslag i en transformatorstation kombineret med en softwarefejl, der betød, at man ikke fik udjævnet
forstyrrelsen.
I et coronaperspektiv kan man glæde
sig over, at sygdommen har ramt os på
et tidspunkt, hvor alle har gode digitale

Fleksibilitet kan
være et bevidst design

Da det amerikanske forsvar lavede de
oprindelige planer for internettet, valgte man en decentral struktur uden cen-

Alle har en plan
– lige indtil nogen
slår dem i ansigtet.
Mike Tyson
Tidligere verdensmester i sværvægtsboksning
Foto

Jason Reed/Reuters/Ritzau Scanpix
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forbindelser. Medarbejdere har kunnet
fortsætte arbejdet hjemmefra, og lærere
har tilpasset deres undervisning, så den
fungerer online. Nærmest fra den ene
dag til den anden.
I vanen med forandring

Den modstand, der ikke slår dig ihjel,
gør dig stærkere, sagde den tyske filosof
Friedrich Nietzsche – en noget anden
type tænker end Mike Tyson.
Det er ubehageligt at gå igennem en
krise som den nuværende pandemi,
men i det mindste får vi erfaringer, der
kan gøre os bedre i stand til fremover
at møde andre og måske endnu værre
udfordringer. Der er kommet en større
bevidsthed om hygiejne og om, hvordan
smitte spredes, som kan være med til at
afværge, at andre sygdomme kan få fat.
Forskningen i resiliens bekræfter, at
systemer har godt af at blive udfordret.
Steven Lade nævner, at mange økosystemer er mere robuste over for katastrofer, fordi de jævnligt udsættes for en
vis grad af ødelæggelse:
“I mange områder er det vigtigt, at
der jævnligt er mindre skovbrande, der
fjerner en del af de tørreste og svageste
planter, så hele skoven ikke en dag kan
gå op i flammer. Tilsvarende holder det
planterne på savannen i skak, at de nog-
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Moderne systemer er gået for langt i
retning af effektivisering og specialisering,
og der er brug for at sikre dem
ved at indbygge en større redundans,
mangfoldighed og måske en mindre
tæt sammenkobling.

Steven Lade
Forsker

le gange om året trampes ned af store
flokke af dyr på vandring.”
Vi kender også mekanismen fra vores
immunforsvar, der styrkes af at bekæmpe infektioner og opbygge immunitet
mod fremtidige angreb.
En anden ekspert i resiliens er Lina
Liakou, der er europæisk koordinator
af netværket Resilient Cities, som tæller omkring 100 byer fra hele verden.
På en forbindelse fra London taler hun
om, at jævnlige mindre kriser kan gøre
et system bedre i stand til at afværge katastrofer.
“I den aktuelle krise kan vi se, at byer
som Seoul og Singapore, der allerede har
oplevet sars-epidemien, har haft lettere
ved at reagere hurtigt og konsekvent i
forhold til covid-19. Både myndighederne og borgerne forstod straks, at de var
nødt til at tage truslen alvorligt.
Problemet er størst i byer, der ikke
har været igennem en krise i årtier. Deres beredskab er faldet, de har glemt,
hvorfor skal de skal investere og prioritere modstandsdygtighed. De føler ikke,
at det er noget, der kan ske for dem,” siger Lina Liakou.
En lille faktor, der
udløser en enorm forandring

Et resilient system er altså dynamisk og
i stand til at justere og tilpasse sig i takt
med skiftende omstændigheder. Allige-

vel vil der typisk før eller senere komme
punkter i et systems udvikling, hvor den
oprindelige logik ikke længere er hensigtsmæssig eller levedygtig – og så kan
hele logikken skifte.
Inden skiftet indtræffer, kan der gennem lang tid være opdæmmet ustabilitet, fordi systemet undervejs har forsøgt
at absorbere og modvirke forandringer.
Det kan være sket så langsomt, at ingen
rigtig har bemærket det eller følt, at det
var påtrængende nok til at gribe ind.
I dén situation kan det være rene tilfældigheder, der udløser overgangen til
en ny tilstand. Man siger, at udviklingen
er non-lineær, for der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem omfanget
af forandringen og størrelsen af den faktor, der fører til det.
Derfor kan det også være misvisende
at lede efter årsagen til en krise ved at
fokusere på det, der udløste skredet.
Man er nødt til at forstå den strukturelle
ubalance, der var opbygget forinden.
Når en lille mutation i en virus kan
skabe global ravage, er det ikke, fordi
covid-19 er enestående farlig, men fordi
kombinationen af manglende hygiejne,
megabyer, global transport og intens
økonomisk integration betyder, at et
problem lynhurtigt spredes og påvirker
hver en afkrog af kloden. I den forstand
var covid-19 bare dråben, der fik bægeret
til at flyde over.

Det kan være misvisende
at lede efter årsagen til en krise ved
at fokusere på det, der udløste skredet.
Man er nødt til at forstå den strukturelle
ubalance, der var opbygget forinden.
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Der er masser af historiske eksempler på effekten. Et af dem er skuddene
i Sarajevo, da attentatet på Franz Ferdinand, tronfølgeren til det østrig-ungarske hertugdømme, i 1914 udløste Første
Verdenskrig på grund af lang tids politisk ubalance i Europa.
Tilsvarende var der i årene op til finanskrisen i 2008 opbygget et finansielt
korthus med lag på lag af tvivlsomme
lån og gearede investeringer, som pludselig ramlede sammen, da de første
konkurser indtraf.
Når forandringer kan være så pludselige, er det, fordi der er feedback på
spil. En forandring kan være selvforstærkende og accelerere eksponentielt,
som når en inficeret person smitter tre
andre, som igen smitter tre andre, som
igen smitter andre.
Steven Lade peger på, at forskerne
frygter, at klimaforandringerne kan
løbe løbsk, når temperaturstigningen
passerer en vis tærskel. Der er mange
potentielle feedback-loops i jordens klima. Hvis havisen ved Arktis smelter, bliver der eksempelvis større mørke områder på havene, som opsuger mere varme
fra solens stråler, og dermed forstærkes
afsmeltningen.
Redundans versus optimering

Redundans er et andet nøgleord inden
for resiliens-forskningen. Det betyder
overflødigt eller overtydeligt, og man
bruger det til at beskrive, når der er flere
ressourcer end nødvendigt til at løse en
opgave. Det kan være en sætning, hvor
de samme informationer gentages på
forskellige måder. Det kan være en fabrik, der har flere ansatte, end der er
behov for. Eller det kan være reserver,
lagre eller backupsystemer, der ikke bliver udnyttet.
I den konventionelle økonomiske logik er redundans lig med spild, og mange managementstrategier fokuserer
specifikt på at fjerne redundans. Virk-
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Resiliens er ikke billigt,
og det er langsommere, men det sikrer,
at du ikke bliver påvirket så voldsomt,
og at du hurtigere kan komme på benene
og få gang i forretningen igen.
Lina Liakou
Europæisk koordinator af netværket Resilient Cities

somheder og deres processer skal være
lean, altså uden overflødigt fedt. Men jo
mere lean et system er, des mindre stødpude er der, hvis processerne pludselig
ikke fungerer som forventet.
Et eksempel er, at mange års nedprioritering af katastrofeberedskabet i USA
har betydet, at der var stor mangel på
respiratorer.
Men redundans koster. Der er selvsagt store gevinster at hente, hvis en
kompleks organisation, eksempelvis en
bilfabrik eller et luftfartsselskab, kan
køres just in time, så der ikke er lagre og
ventetid, fordi alle processer er koordineret og synkroniseret på minuttet.
Men hvis der kommer bare lidt grus i
maskinen et sted, risikerer man, at hele
systemet går i stå.
Derfor indbygger man ofte bevidst
redundans, så der er lidt at give af, når
det går galt.
Efter finanskrisen i 2008 er kravene
til bankers reserver blevet skærpet, for
at de bedre kan stå imod nye kriser. Før
finanskrisen var myndighedernes krav
til kreditinstitutters kapital på 8 procent af udlånene, justeret for risici. I dag
er kravet 16 procent. Det svarer til, at
de danske pengeinstitutter tilsammen
har øget deres buffer med omkring 275
milliarder kroner – som derfor ikke kan
bruges helt så frit til at drive forretning
med.
Der er mange andre situationer, hvor
man bevidst indbygger redundans for at
undgå at være sårbar – hvad enten det
er et lager af dele, nogle ekstra minutter i køreplanen eller en bemanding, der
ikke forudsætter, at de ansatte aldrig
har sygedage.
Organisationer, hvor magt og viden
er koncentreret hos ganske få, er også
sårbare. Derfor har nogle store virksomheder regler om, at hele ledelsen ikke
må tage det samme fly. Det samme gælder medlemmerne af kongehuset.
I USA har manglen på respiratorer

vist, hvordan resiliens også kan opnås ved, at systemer arbejder fleksibelt
sammen: Mange virksomheder uden
for sundhedssektoren har kompenseret
for sundhedssystemets mangler ved at
omstille produktionen til respiratorer,
visirer og håndsprit under krisen. Deres fleksibilitet kommer hospitalerne
til hjælp, og som helhed er samfundet
mere resilient end sundhedssystemet
isoleret set.
Mangfoldighed
versus specialisering

Det er en grundlæggende sandhed i økonomi, at man kan blive mere produktiv,
hvis man specialiserer sig. En af den
økonomiske teoris fædre, Adam Smith,
indleder sit hovedværk, ‘The Wealth
of Nations’ fra 1776, med at beskrive,
hvordan en fabrik, der fremstiller knappenåle, kan producere langt mere effektivt, hvis arbejdet opdeles i mindre dele
og udføres af folk, der specialiserer sig i
netop det.
Siden da er udviklingen i alle brancher gået i retning af stadigt større specialisering og mere detaljeret arbejdsdeling.
Men specialisering gør også systemer
sårbare over for forandringer og forstyrrelser – og det har coronaepidemien understreget.
Mange virksomheder har outsourcet
dele af deres produktion til underleverandører, der kan levere billigere og
bedre, fordi de har specialiseret sig i netop den del af forsyningskæden. I nogle
tilfælde er det ganske få producenter,
der leverer en type komponenter til alle
virksomheder i en hel industri – eksempelvis computerchips eller medicin.
Som organisation er det mest effektivt at have få og faste leverandører, men
man risikerer at blive lammet, hvis en
leverandør af en kritisk komponent falder ud, og man ikke har mulighed for at
trække på alternativer.
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Sådan er naturen også indrettet. De
mest robuste økosystemer er de mest
mangfoldige. En monokultur med en
enkelt type afgrøde er sårbar, hvis vejret skifter, eller hvis der kommer angreb
af sygdomme eller insekter. Hvis der er
mange sorter, fortsætter systemet, selv
om enkelte sorter har en dårlig sæson.
Mangfoldighed er derfor også et nøgleord i forhold til resiliens.
I praksis står man imidlertid ofte i et
dilemma, hvor man må afveje specialisering og effektivitet på den ene side, og
robusthed og fleksibilitet på den anden.
Det gælder lige fra de teknologiske
løsninger, man vælger, til de kvalifikationer, man søger hos ansatte: Er de rustet til, at man hurtigt ændrer strategi og
proces, hvis forholdene skifter?
Vi kender problemstillingen fra en
schweizerkniv: Den kan bruges til alt
muligt, men den er ikke rigtig god til noget. I stedet kan man vælge specialværktøj, der er optimeret til en helt specifik
opgave – men som til gengæld er ubrugeligt til alt andet.
Styr på forbindelserne

Et systems resiliens afhænger også af,
hvor tæt det er forbundet.
Connectivity har om noget præget
udviklingen i den digitaliserede, globaliserede tidsalder. Men som Steven
Lade observerer, så har vi samtidig, fra
et epidemiologisk perspektiv, skabt næsten ideelle forhold for at sprede en virus
med en global infrastruktur af billige fly,
åbne grænser, motorveje og tæt befolkede storbyer.
Nu forsøger man omvendt at bremse
epidemien ved at begrænse forbindelserne; ved at isolere os og holde social
afstand. Men det har kolossale omkostninger at bryde eller begrænse de strømme af varer og arbejdskraft, der holder
den vidtstrakte økonomi i sving.
“Mange systemer er sårbare, fordi de
er for tæt integreret og forbundet globalt
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– for eksempel har mange industrier absurd lange produktionskæder, hvor man
sender små opgaver frem og tilbage over
hele verden,” siger Steven Lade.
“Man antager, at forholdene ikke ændrer sig, eller at man kan nå at tilpasse
sig de udfordringer og forandringer, der
måtte opstå. Men hvis der kommer et
hurtigt chok, så er det godt at have en vis
mængde lokal produktion.”
Netop den problemstilling har sat salget af den lokale danske vaccineproduktion hos Statens Serum Institut til fornyet
diskussion. Enheden blev solgt fra, fordi
det danske sundhedssystem i udlandet
kunne købe vacciner billigere i forhold
til at have sin helt egen produktion. Konsekvensen viser sig nu som forringet resiliens og ringere national forsyningssikkerhed, når en pandemi rammer.
Vi er også forbundet teknologisk, ikke
mindst gennem internettet.
“Vi har brug for, at værdifulde og nyttige informationer flyder hurtigt og uhindret, men når forbindelserne er tætte,
kan problemer også sprede sig hurtigt –
som en smitte. De globale markeder reagerer omgående på udsving eller forstyrrelse et sted på kloden, og cyberangreb
og computervirus kan spredes globalt
med lysets hastighed,” konstaterer Steven Lade.
Resiliens udfordrer kapitalismen

Der er gode grunde til, at vi har optimeret, specialiseret, koordineret og skåret
alt overflødigt fra.
Den kapitalistiske økonomi er en konkurrence om at skabe størst værdi til den
laveste omkostning. Hvis ikke man er
effektiv, overlever man ikke. Den driver
mennesker til konstant at opfinde nye
måder at forbedre produktiviteten og
skabe helt nye former for løsninger og
værdi.
Men kapitalismens logik står på mange måder i direkte modsætning til resilienstænkningens vægt på redundans,
mangfoldighed og mere begrænset forbundethed. Vi får vækst og produktivitet
– men vi bliver også sårbare.
“Der er en afvejning mellem resiliens
og økonomisk effektivitet,” siger Steven
Lade:
“Effektivitet er bestemt nyttigt. Det
har skabt vores velstand og de mange fordele ved den moderne civilisation. Men
man har også brug for at være resilient,
ellers kan alle de goder, vi har opbygget,
være i fare. Vi prøver at forstå, hvor man
skal placere sig i den afvejning.
Det er svært at sige præcist, hvor balancen ligger, men det er tydeligt, at
mange aspekter af moderne systemer er
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Den modstand,
der ikke slår dig ihjel,
gør dig stærkere.
Friedrich Nietzsche
Tysk filosof
Foto

Nordfoto/Ritzau Scanpix

gået for langt i retning af effektivisering
og specialisering, og der er brug for at
sikre dem ved at indbygge en større redundans, mangfoldighed og måske en
mindre tæt sammenkobling.”
Lina Liakou fra Resilient Cities mener
ikke, at der en modsætning mellem økonomisk fornuft og resilienstænkning:
“Vi skal indse, at hvis du udelukkende
tænker på kapitalisme og konkurrence,
ja, så kan du maksimere din profit på
kort sigt. Man når der kommer en krise
som nu, vil du blive ramt hårdere end
nogen, der løbende har investeret i at
kunne stå imod. Resilens er ikke billigt,
og det er langsommere, men det sikrer, at
du ikke bliver påvirket så voldsomt, og at
du hurtigere kan komme på benene og få
gang i forretningen igen,” siger Lina Liakou.
“Man er nødt til at have flere tidshorisonter, når man tager beslutninger,” siger
Steven Lade.
“I den kapitalistiske konkurrence
kan der være et umiddelbart krav om at
maksimere udbyttet her og nu, men det
kan have konsekvenser for den langsigtede resiliens for virksomheden – og for
samfundet omkring den. Det ville være et
stort fremskridt, hvis vi kunne finde måder at ændre prioriteringerne i det økonomiske system, så det ikke kun handler
om at skabe ubegrænset vækst for enhver
pris,” mener Steven Lade.
Et vindue for forandring

En opmuntring i forhold til den nuværende krise er, at når der sker store forstyrrelser i et system, opstår der tit et window
of opportunity – en kort periode, hvor de
sædvanlige regler er ophævet eller ud af
drift – og dét kan være en mulighed for at
gennemføre forandringer, der ellers ville
være umulige, fortæller Steven Lade.
Et eksempel i den helt store skala var,
da jordens atmosfære for 2,4 milliarder
år siden forandredes til at indeholde meget ilt. Det slog stort set alle de mikroorganismer, der fandtes på det tidspunkt,
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ihjel – men det banede også vejen for flercellede organismer, der kunne udnytte
ilten, og som rykkede kompleksiteten af
jordens liv et stort skridt videre.
I et mindre, men mere aktuelt perspektiv, ser man ofte, at der opstår et helt
nyt sæt af muligheder, når der kommer
en ny regering eller en ny teknologi – eller efter en naturkatastrofe.
I et etableret system er der stærke mekanismer, som sikrer stabilitet og holder
fast i den bestående orden. Man taler om,
at et system kan være locked in i en bestemt måde at gøre ting på.
Et eksempel kan være, at stort set alle
biler og lastbiler kører på fossile brændsler, og det er vanskeligt at ændre, fordi
både bilerne, alle tankstationer og hele
systemet til energiforsyning skal laves
om for at gå over til en anden type motorer.
Men store kriser eller forstyrrelser
kan låse situationen op, så de forandringer, der har presset på, kan komme til udfoldelse.
Det er dog ikke nødvendigvis en positiv forandring, der åbnes for, pointerer
Steven Lade. Eksempelvis kan man se, at
Ungarns præsident, Viktor Orbán, tilsyneladende bruger coronakrisen til at indføre autokratiske regler.
Men coronakrisen kan vise sig at åbne
for positiv forandring:
“Måske kan genopretningen efter pandemien være et window of opportunity for
at reorganisere samfundet på en måde,
der er mere på linje med, hvad flertallet
i samfundet trives med, eller som tillader os at tage radikale skridt i retning af
at afværge andre trusler som klimakatastrofen.
Måske kan vi bygge videre på den omsorg og hjælpsomhed, vi har vist, at vi
har, til at skabe mere varige fællesskaber,
der bekymrer sig om hinanden. Måske
kan vi udnytte, at vi nu har haft oplevelsen af kunne bruge videomøder, til fremover at undgå at rejse unødvendigt internationalt,” mener Steven Lade •
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Den resiliente by
hænger sammen
på kryds og tværs
Det er umuligt at vide, hvilken slags krise der rammer næste gang, og derfor arbejder nogle byer
med at opbygge en generel modstandsdygtighed – det, der kaldes resiliens. Den første danske by,
der grundlægges på resiliente principper, hedder Rosborg. Den ligger i udkanten af Vejle,
men dens 5.000 indbyggere skal indgå i et globalt eksperiment med at skabe mere bæredygtige byer.

Peter Hesseldahl
ph@mm.dk
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Vejle har resiliens – altså modstandskraft og levedygtighed over for kriserlænge haft høj prioritet og opmærksomhed. Vejles byråd og kommunens
ledelse bruger resiliens som en rettesnor
i planlægningen, og byen har endda et
stort nyt Resilience House, hvor en række
af kommunens udviklings- og uddannelsesprojekter inden for bæredygtighed
holder til.
Siden 2013 har Vejle været medlem
af Resilient Cities, et globalt netværk på
omkring 100 byer, der alle arbejder med
at styrke byens modstandsdygtig over for
kriser ved at tænke resiliens ind.
For Vejles kommunaldirektør, Niels
Ågesen, der i også er formand for Kommunaldirektørforeningen, er resilienstænkning en arbejdsmetode, som gennemsyrer
alle kommunens aktiviteter. De gennemgående ord, når Ågesen beskriver den resiliente arbejdsmetode, er at gå på tværs: på
tværs af faggrænser og funktioner, på både
kort og lang sigt, og både meget specifikt
og meget bredt.
“Hvis jeg skal sætte ord på, så arbejder
vi med tværsektoriel tænkning, omstillingsparathed og evnen til fleksibilitet. Vi
forsøger hele tiden at skabe merværdi ved
at tænke på tværs og langsigtet, så når vi
handler, skal vi finde ud af, om det, vi gør,
kunne løse flere problemer end det, vi lige
havde tænkt på,” forklarer Niels Ågesen:
“Det er en samarbejdsform, som vi har
øvet os i, men som virkelig bliver sat på en

prøve i disse dage. Vi skal kunne håndtere
det, der foregår lige her og nu – men samtidig skal vi også kunne forudsige, hvad
der sker om et par uger og have en relevant
snak om, hvad der vil foregå langt senere.
Vi skal både kunne snakke om den helt
store strategi og så de operationelle forhold, helt nede på affaldspladsen, om der
skal være en eller to vagter ved indgangen.”
Kunsten at få
flere fordele på én gang

“Det handler også om at kunne arbejde på
tværs af faggrænser”, siger Niels Ågesen.
“Jurister og økonomer og fagfolk i de
forskellige områder skal forstå, hvad de
andre siger. Det er noget, man skal træne,
det kommer ikke af sig selv. Vi har øvet os
på at få en udbredt forståelse for den virkelighed, de andre sidder i, og ikke kun den,
du selv har.
Vi har meget glæde af, at når vores medarbejdere kommer med et forslag, så er vi
vant til at vurdere, hvordan det passer ind i
en bredere sammenhæng, og overveje, om
der er noget i det, der kan give muligheder
på andre områder, som også kan få nytte
af projektet.”
Som et eksempel nævner Niels Ågesen,
at man i arbejdet med at stormflodssikre
Vejle meget bevidst har valgt løsninger,

der giver gevinster på flere måder. For
at beskytte midtbyen har man etableret
Omløbsåen og en sluse, der kan beskytte
byen, når der er højvande i fjorden. Langs
med åen og omkring slusen har man bygget områder med træværk og bænke, hvor
borgerne kan mødes, og hvor kajakker og
kanoer kan lægge til. Tilsvarende har man
i et område designet overløbsbassiner, så
de til daglig kan fungere som boldbaner.
Social resiliens

Umiddelbart vil man måske tænke, at resiliens handler om at sikre sig fysisk mod
naturens luner ved at have beredskab til
katastrofer og stabile og robuste forsyningskæder af mad og daglige fornødenheder. Men det er en væsentlig pointe, at
resiliente byer også arbejder med at opbygge modstandskraft og levedygtighed i
en social og økonomisk dimension:
“Det vigtige er at tænke på hele det system, som en by er,” siger Lina Liakou, der
er europæisk koordinator for det globale
netværk Resilient Cities – og selv tidligere
viceborgmester i Grækenlands næststørste by, Thessaloniki:
“Når en krise rammer, hvad enten det
er en epidemi eller et jordskælv, så handler
det ikke kun om den fysiske infrastruktur.
Hvis du skal gøre byen modstandsdygtig

Hvis jeg skal sætte ord på,
så arbejder vi med tværsektoriel
tænkning, omstillingsparathed
og evnen til fleksibilitet.
Niels Ågesen, kommunaldirektør i Vejle
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eller genoprette den, så er den sociale resiliens nok så vigtig. Du er nødt til at vælge
en indsats, der kan adressere alle aspekterne af byens liv.”
Som et eksempel på den tankegang,
nævner Liakou indsatsen i New Orleans
efter orkanen Katrina:
“Byen var ikke kun sårbar, fordi man
havde bygget lavt. De områder, det gik hårdest ud over, var de fattigste områder, hvor
man havde de færreste muligheder for at
stå imod. Så da man skulle genopbygge,
arbejdede man naturligvis med den fysiske planlægning, men også i høj grad med,
hvordan man kan styrke den sociale sammenhængskraft og skabe muligheder for
social og økonomisk udvikling i de fattigste områder. Man ser det som en integreret
strategi,” fortæller Lina Liakou.
Ligesom Vejles borgmester er også andre i resiliente byer opmærksomme på, at
byens myndigheder forstår at samarbejde
på tværs, siger den europæiske koordinator af samarbejdet mellem byerne:
“Byer har typisk en meget siloopdelt
måde at tage beslutninger på. Der er én
instans, der tager sig af beredskabet for
ulykker, en anden, der fokuserer på bæredygtighedsspørgsmål, og en tredje, der
beskæftiger sig med sociale spørgsmål og
borgernes velbefindende,” siger Lina Liakou.
“Det fungerer fint, så længe der ikke er
kriser, men ved at integrere tankegangen
får man en langt større styrke til at modstå
kriser og ikke mindst til at komme på fode
igen efter kriser.”
En resilient bydel
med 5.000 boliger

Resilienstankegangen har tydeligt præget
planlægningsprocessen omkring Rosborg,
en bydel med 5.000 boliger, der i de kommende år skal etableres i den vestlige udkant af Vejle.
Der er lagt et stort arbejde i at gennemtænke, hvordan den nye bydel kan være
miljømæssigt bæredygtig, modstandsdygtig over for oversvømmelser og samtidig
være grobund for et levende, lokalt fællesskab.
Niels Ågesen fortæller, at visionerne for
Rosborg er opstået på en helt anden måde,
end man hidtil har arbejdet med byplanlægning.
“Vi plejede bare at sidde nogle få byplanlæggere, der udpegede byggefelterne
og tegnede nogle streger, men med Rosborg har vi brugt fire år på en bred proces,
hvor vi har inddraget borgerne og fagfolk,
og vi har diskuteret de sociale udfordringer og de samfundsmæssige problemstillinger, vi synes er relevante for, hvordan
fremtidens gode by skal se ud. De mål, vi
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har opstillet – for eksempel at vi vil modvirke ensomhed i den nye bydel – prøver
vi at tænke ind fra første færd,” siger Niels
Ågesen.
“På samme måde, når vi bygger et nyt
stort affaldssorteringsanlæg til 200 millioner i Vejle nord, så er vores hovedfokus
sådan set ikke selve centeret, men hvordan
det center kan være i dialog med borgeren
omkring at forøge genanvendelsesgraden.
Det er ikke bare et sted, hvor man kan
smide gamle cykler og restaffald. Det skal
være et sted, hvor man har en bredere dialog med borgeren om, hvordan vi udvikler
os og for eksempel opsamler erfaringer om
problemstillinger, så vi kan gå i en mere
direkte dialog med producenter om, hvordan de laver deres produkter,” siger Niels
Ågesen.
Et lokalt fællesskab af myndigheder,
virksomheder og borgere

Det tværgående samarbejde omfatter også
erhvervslivet og borgerne.
“Nu vi er i en krise, kan vi tydeligt se,
at bystyret har brug for hjælp fra erhvervslivet og civilsamfundet. Men du kan ikke
gå ud fra, at det kan opstå frivilligt ud af
den blå luft. For at det kan ske, skal man
allerede have opbygget forbindelsen med
de sektorer. I fredstid skal man sørge for
at bygge og vedligeholde forbindelserne
mellem de forskellig stakeholders i byen,
så man kan trække på samarbejdet i krisetider,” siger Lina Liakou.
Niels Ågesen nævner, at butikkerne
i Jelling, der ligger i Vejle Kommune, lider hårdt under coronakrisen. Her har en
gruppe borgere i byen organiseret, at de
cykler ud med varer, når de alligevel skal
ud at motionere.
“Det er resiliens i sin kerne, at man får
engageret befolkningen, at man lægger
ansvaret tilbage i lokalsamfundet og ikke
venter på den offentlige sektor, men at
man har intern styrke lokalt, der kan løse
mange af de problemer, der kan opstå,”
mener Niels Ågesen.
Fysisk fleksibilitet sikrer,
at bygninger kan leve længe

Mange virksomheder har ansat en person
med ansvar for selskabets politik for bæredygtighed. Det københavnske arkitektfirma Cobe har i stedet en head of resiliency
– netop for at markere, at der er mange
forskellige hensyn, der afgør, om en by eller en bygning kan stå imod og tilpasse sig
skiftende udfordringer og nye behov gennem mange år.
“Vi følte, at vi ville se bredere end blot
på bæredygtighed og klima,” fortæller Jacob Blak Henriksen, der har posten som
ansvarlig for resilienstænkning hos Cobe:
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“I de seneste år har alt handlet om at
knække byernes CO₂-kurve, og vi havnede
tit i at skulle forsvare vores projekter på det
rent kvantitative mål for CO₂-udledning.
Men vi vil fastholde, at det også er parametre som høj kvalitet, sanselighed og trivsel
for mennesker, der gør bygninger langtidsholdbare.”
Som eksempel på problemerne med et
snævert fokus, nævner Jacob Blak Henriksen byggeriet på Nørrebro i 1970’erne og
1980’erne:
“Det var en byggestil, der var et direkte
svar på oliekrisen, med små vinduer og
meget tæt bebyggelse. Men det var ikke
særlig venligt for mennesker, der har et basalt behov for dagslys og adgang til noget
grønt for at trives. Og i mellemtiden har vi
fundet på bedre isolerende vinduer, så teknologien har indhentet en model, der var
opstået ud fra en akut problemstilling.”
Efter Jacob Blak Henriksen opfattelse
har gamle industribygninger og gamle
københavnske karreer langt mere af den
fleksibilitet og tilpasningsevne, der er central for resiliens, end det moderne byggeri
af beton.
Det er en enorm kvalitet i gamle industribygninger, at de kan omdannes til alt
muligt. De er robust bygget, der er store
spænd, det er minimale konstruktioner,
og man kan underinddele dem,” siger Jacob Blak Henriksen.
Låst i beton

Mens de gamle københavnske karreer er
et eksempel på bygninger, der er fleksible
nok til at følge med byens udvikling, fordi
de med tiden kan sammenlægges og gennemhulles på nye måder – så gælder det
samme desværre ikke for det nyere betonbyggeri, mener Jacob Blak Henriksen:
“I København har man de sidste 10-15
år bygget enormt mange tre-værelses på
95 kvadratmeter i beton. Nu er der kommet et stigende behov for mindre boliger,
men når børnefamilierne rykker ud til forstæderne, står man med en gigantisk boligmasse, som man ikke kan lave om. Det
kunne man med de gamle byggemasser.”
Byggeri af træ kan være en måde at
sikre den fremtidige fleksibilitet. Teknologien har udviklet sig kraftigt i de senere
år, og det har reduceret brandfaren og gjort
det muligt at bygge huse af træ i op mod 20
etagers højde.
CLT – en ny form for kraftig krydsfiner
– kan skæres ud på fabrikker, og de kan
stables ligesom betonelementer, men man
kan ændre på dem. Dermed undgår man,
at eksempelvis et lejlighedsbyggeri er låst
fast i sin udformning og sine funktioner.
I København vandt Henning Larsens
tegnestue og MOE sidste år udformningen
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Resiliens er en kombination af sociale og fysiske faktorer
Sundhed, sociale forhold, ledelse, økonomi og infrastruktur påvirker samfundets modstandsdygtighed
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Figur 1 — I Vejle kommune bruger man “resiliens-hjulet” som et overblik over de mange forskellige indsatsområder, der tilsammen
kan gøre kommunen mere fleksibel og bedre rustet til udfordringer.
KILDE — Resilient Cities Network og Vejle Kommune.

af en ny bydel med 2.000 boliger i Ørestaden. Det er et krav fra By & Havn, der står
for udviklingen af Københavns nye boligområder, at der skal bruges træ, og det store byggeri med huse op til seks etager giver
byggebranchen ny viden om byggeri i træ.
Mangfoldighed

Byens trivsel på langt sigt hænger også
sammen med et andet af de grundlæggende elementer i resilienstænkning: mangfoldighed.
En by med lejligheder i forskellige størrelser og forskellige priser betyder, at folk
kan flytte rundt i det samme område, i takt
med at deres behov igennem livet foran-

drer sig. En by, der blander butikker, kontorer, boliger og institutioner kan bedre
ændre sig, når konjunkturer og demografien skifter, så man ikke ender med, at hele
kvarterer forfalder.
Jacob Blak Henriksen foreslår at udstykke nye boligområder i mindre byggefelter.
“I stedet for et 10.000 kvadratmeters
byggeri, som kun pensionsselskaber kan
drive, kunne man åbne for byggeri, hvor en
lille samling folk har mulighed for at investere i en grund, for eksempel en gruppe
ældre, der vil bo i fællesskab. Det styrker et
område at have den form for nicher,” siger
han.
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Med coronakrisen kan opstå et helt nyt
behov og syn på den måde, vi bruger byer
på, mener Lina Liakou:
“Normen har i mange år været at bygge
tætte byer. Vi har skabt steder, hvor mange
mennesker kan samles på mindre plads.
Men måske går det nu modsat, så folk hellere vil spredes. Vi kan se, at parkerne er
meget vigtige, men mange rykker måske
også ud af byerne.
Vi har brugt så meget tid indendørs, at
nu opdager mange værdien af frisk luft,
dagslys og adgang til det grønne,” siger
Lina Liakou.
Og dermed vil byerne få brug for at tilpasse sig – igen •
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Hvor resilient
er det hyperfleksible
arbejdsmarked?
Coronakrisens konsekvenser har tydeliggjort hullerne i den danske model: Freelancerne,
platformsarbejderne og løstansatte var de første, der blev fyret, og de vanskeligste at samle op.
Måske kan krisen lære os noget om, hvordan man skruer et arbejdsmarked sammen,
der er mere bæredygtigt – også for de atypisk ansatte.

Rebecca Holck
Rosenberg
rebecca@mm.dk

LEDELSE

D

et danske arbejdsmarkedssystem er et af verdens bedste
til at kombinere fleksibilitet
for arbejdsgiverne med sikkerhed for arbejdstagerne. I hvert fald i den
verden, vi er vant til at færdes i, og i det
arbejdsmarked, hvor de fleste har et fast
arbejde og er medlem af en fagforening.
Men flere og flere arbejder som freelancere, projektansatte og på nultimekontrakter, hvor de fra den ene dag til
den anden kan miste deres arbejdstimer. Andre arbejder helt uden ansættelsesforhold i platformsøkonomien,
som under krisen har fået de cyklende
Wolt-bude som meget tydelige repræsentanter.
Denne hyperfleksible arbejdsstyrke
er blevet en uundværlig del af mange
branchers evne til at tage nye ordrer ind
i en fart eller justere udgifterne hurtigt.
Derfor bliver de atypisk ansatte også en
vigtig ressource på den anden side af coronakrisen. Det mener lektor på Forskningscentret for Arbejdsmarkeds- og
Organisationsstudier på Københavns
Universitet Anna Ilsøe. Sammen med
kollegaen Trine Pedersen fra Københavns Universitet er hun i gang med at
undersøge de atypisk ansattes situation
under coronakrisen.
På den anden side er fordelen for arbejdsgiverne også netop, at denne grup-
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pe er hurtige og billige at sige farvel til,
når der ikke er brug for dem, og derfor
er det ikke overraskende, at de rammes
hårdt i begyndelsen af krisen, forklarer
Anna Ilsøe. Se figur 1.
“Det er ofte dem, der ryger først. Men
samtidig er det nogle af de grupper, der
hurtigst bliver hyret ind igen umiddelbart efter en krise, fordi arbejdsgiverne
holder lidt igen med fuldtidsjobbene. Vi
kunne se, at i de første år efter finanskrisen var der især vækst i beskæftigelsen
for deltidsansatte under 15 timer og også
en lille vækst i freelancere,” siger hun og
fortsætter: “Så det er ikke kun en udfordring for de løstansatte selv, men også
for arbejdsgiverne, hvis de løstansatte
kommer dårligt gennem coronakrisen.
Der er brug for dem på den anden side.”
At mange freelancere og såkaldte soloselvstændige har haft vanskeligt ved
at klare krisen ses tydeligt i en ny undersøgelse fra organisationen for små
og mellemstore virksomheder, SMV
Danmark. Den viser, at selvstændige
enkeltmandsvirksomheder er den type
erhvervsdrivende, der har oplevet det
største omsætningsfald under coronakrisen. Allerede i krisens første uger fik
de halveret omsætningen, og i den seneste måling efter påske var omsætningen
i enkeltmandsvirksomhederne faldet
med hele 70 procent. Se figur 2.
Men hvis for mange ender med at dreje nøglen om i freelancebutikken, kan
det også smitte af på de større virksomheder, som har brug for freelancerne til
at lave en fleksibel opstart efter krisen.
Corona sætter lup
på arbejdsmarkedet

Coronakrisen har fungeret som et forstørrelsesglas på de usikre arbejdsvilkår, der følger med at stå uden for det
klassiske lønmodtager-arbejdsgiver-for-
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hold, der ellers kendetegner det danske
arbejdsmarked.
“Vi kom jo fra et marked i vækst. Så
længe man som løstansat eller freelancer får det antal timer, man har behov
for, så tænker man måske ikke så meget
over de usikkerheder, der er i de her ansættelsesformer. Men det bliver man nu
meget eksponeret for og bevidst om,” siger Anna Ilsøe.
Mindst tre huller i den danske model er
blevet særlig tydelige under krisen:
• Freelancere og soloselvstændiges interesser varetages ikke i trepartssystemet
• Soloselvstændige tvinges til at lukke
helt ned i krisen, hvis de vil have dagpenge
• Freelancere er særlig udsatte for lønpres i krisen, fordi konkurrenceloven
gør det ulovligt for dem at stille kollektive lønkrav til deres arbejdsgivere.
Samtidig har en del af arbejdsmarkedet
vist sig at være noget mindre velordnet,
end det så ud til før krisen.
“Det er ligesom at gå ud i skoven,
løfte en træstamme og se det myldre
frem med problemer,” fortæller faglig
konsulent i HK Kirstine Baloti om den
Pandoras æske af overenskomststridige
kontrakter, der gik under radaren, inden
corona ramte, men som nu viser sig, når
folk melder sig i arbejdsløshedskøen.
For HK har coronakrisen tydeliggjort et ureguleret arbejdsmarked, hvor
mange ansættes på freelancekontrakter
uden opsigelsesperiode og ret til pensionsopsparing, selv om den selvstændigt
ansatte kun har én arbejdsgiver og derfor – ifølge HK – burde have de samme
rettigheder som i et klassiske lønmodtager-arbejdsgiver-forhold.
Også i 3F oplever man, at krisen sær-
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Løstansatte afløser fastansatte efter kriser
Procentvis stigning og fald i antallet af beskæftigede med fuldtid, deltid og
færre end 15 timer om ugen, 2007-2019
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Figur 1 — Da finanskrisen ramte i 2007, faldt beskæftigelsen hurtigst for
de løstansatte (blå kurve). Efter krisen voksede gruppen til gengæld hurtigt. Alene det første år efter krisen voksede løstansatte med 11 procent;
en stigning, der fortsatte helt frem til nu. Til gengæld gik der 10 år efter finanskrisen, før antallet af lønmodtagere med deltids- og fuldtidsbeskæftigelse nåede samme niveau som før krisen.
KILDE — Danmarks Statistik.

Hvem repræsenterer
cykelbuddet og dobbeltjobberen?

Freelancere og
soloselvstændige mærker coronakrisen
Gennemsnitlig procentvis fald i omsætning fordelt på virksomhedsstørrelse,
antal ansatte
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ligt har presset de løstansatte og folk i
atypiske ansættelser. Samtidig får den
stigende arbejdsløshed flere til at søge
ind i platformsjob. I første omgang
kan platformene give en mulighed for
at kunne sikre en del af den tabte indkomst, men ifølge faglig sekretær i 3F
København Caja Bruhn skaber det øgede antal platformsarbejdere rift om de
usikre opgaver, der kæmpes om.
“Da statsministeren lukkede ned for
restauranterne, tænkte man, at det ville
blive kronede dage for takeaway og de
bude, der skal bringe ud. Men der er rift
om arbejdet, og som selvstændig på platformen er man sin egen lykkes smed –
både i forhold til at få opgaver og for at
tjene penge til pension og sygdom,” fortæller Caja Bruhn.
Siden coronakrisens start har den digitale budtjeneste Wolt oplevet en stigning i antallet af opgaver på 20 procent.
I samme periode er der kommet 25 procent flere cykelbude på gaderne, end der
normalt er. 200 af cykelbudene er helt
nye på Wolts platform, hvor man kan tilbyde sin arbejdskraft, som aflønnes per
tur, man får. Der er med andre ord blevet
flere om opgaverne.
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Figur 2 — Personer, der står alene i deres virksomhed, har mistet i gennemsnit 72 procent af deres omsætning under coronakrisen. Både i første
og anden runde af spørgeskemaundersøgelsen står de soloselvstændige til
at miste mest af omsætningen.
KILDE — SMV Danmarks spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmerne.
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Hvis man spørger professor i politologi
ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen, så har coronakrisen ikke mindst
gjort det tydeligt, at de atypisk ansatte
mangler repræsentation. Mange løstansatte, freelancere og platformsarbejdere
er ikke medlem af hverken a-kasse eller
fagforening, og det betyder, at de er mere
sårbare, når krisen rammer, påpeger
han.
“Der er ingen, der kan klare sig selv
alene nu. Det er læren,” konstaterer professoren.
Da Mette Frederiksen meldte coronanedlukning 11. marts uden nogen planer
om hjælp til de mange tusinde freelancere og soloselvstændige, samlede Foreningen for Danske Soloselvstændige
på en enkelt weekend over 20.000 medlemmer i en facebookgruppe og 3.000
betalende medlemmer i den dertil oprettede forening.
Og med den nye forening lykkedes
det faktisk at få politikerne i tale og få
tænkt freelancere og små selvstændige
ind i hjælpepakkerne.
Talsmand for og medstifter af foreningen Peter Dalsgaard håber, at den
nyfundne solidaritet mellem freelancerne og de soloselvstændige kan blive det
vindue for forandring, der skal til, for at
Folketinget får øjnene op for, at den her

›
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gruppe ikke passer ind i det klassiske
trepartssystem, som ellers kendetegner
de danske arbejdsmarkedsvilkår.
Selv opfatter Peter Dalsgaard sig som
en alt for usynlig part i et system, hvor
alt bygger på forestillingen om, at arbejdsmarkedet består af lønmodtagere,
der er ansat på en kontrakt eller overenskomst hos en enkelt arbejdsgiver.
Trepartsforhandlingerne
mellem
fagforeninger, arbejdsgivere og regering
rækker simpelthen ikke til at varetage
freelancere og soloselvstændiges interesser.
“Trepartsforhandlingerne er grundstenen i vores velfærdssamfund, så
firpartsforhandlinger er måske nok så
meget sagt, men vi er i hvert fald det
oversete arbejdsmarked. Der er mange
steder, hvor arbejdslovgivningen er
strikket sammen om et arbejdsmarked
med tre parter. Og sådan er det bare
ikke,” siger Peter Dalsgaard.
Ingen dagpenge til iværksættere

For freelancerne og de soloselvstændige
er et af de største huller i den danske
model deres manglende mulighed for
at få dagpenge uden at lukke og slukke
butikken.
Trods årelang kritik af reglerne er det
stadig sådan, at selvstændige skal nedlægge virksomheden for at kunne modtage dagpenge. Reglerne gør det samtidig umuligt at starte hurtigt op igen og
redde virksomheden, selv hvis krisen
er hurtigt overstået. En selvstændig, der
modtager dagpenge, får nemlig karantæne på seks måneder, før hun igen må
starte virksomhed. Og det går ud over
iværksætterkulturen, pointerer Peter
Dalsgaard, som også mener, at reglerne
er problematiske for mange freelancere,
der kan have behov for dagpenge i en periode.
Hvis den danske model skal følge

med den fleksible arbejdsform for freelancerne og soloselvstændige, kræver
det derfor også et mere fleksibelt sikkerhedsnet i dagpengesystemet. En sag,
som den nystartede forening vil fortsætte med at kæmpe for – også efter coronakrisen.
Konkurrenceregler
forhindrer fælles lønkrav

Formand i Akademikerne Lars Qvistgaard, der har været helt tæt på de politiske
om de aktuelle hjælpepakker, har været
overrasket over hvor svært det har været at få politisk forståelse for de atypiske ansattes interesser, og mener, at det
derfor kan vanskeligt for de traditionelle
fagforeninger at varetage de atypiske ansattes interesser.
Han fremhæver blandt andet de
41.000 akademikere, der har et lønnet
job og en freelancebeskæftigelse ved siden af – de såkaldte kombinatører med
både lønindkomst og honorar.
Hvis akademikernes hovedorganisation skal kunne kæmpe freelancernes
og de soloselvstændiges sag, så kræver
det imidlertid en tilpasning af konkurrencereglerne.
Konkurrencemyndighederne har vurderet, at det er imod
lovgivningen for karteldannelse, hvis
selvstændige går sammen og fastsætter
en fælles minimumspris på deres varer.
Det giver ifølge Lars Qvistgaard god mening, når man taler om store virksomheder.
“Men det begrænser freelancernes
muligheder for samlet at fastsætte, hvad
der er et rimeligt niveau for deres indtjening,” siger han.
I stedet for at opfinde et nyt lønmodtagerbegreb for de atypiske ansatte foreslår Akademikernes formand, at man
tilpasser konkurrencelovgivning, så
det bliver nemmere for fagforeningerne
at repræsentere de atypisk ansatte – og

Det er ligesom at gå ud i skoven,
løfte en træstamme og se det
myldre frem med problemer.
Kirstine Baloti, faglig konsulent i HK
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dermed også lettere for gruppen at se sig
som del af det faglige fællesskab.
Staten bliver en
større del af løsningen

Professor Henning Jørgensen fremhæver,
at den store øvelse nu netop bliver at få
alle repræsenteret i den kommende kamp
om det danske arbejdsmarkeds genoprejsning efter corona. Det handler særligt om
de løstansatte og platformsarbejderne,
der står uden for trepartssystemets overenskomster og arbejdsmarkedsaftaler.
“Der må sættes meget kraftigere ind
politisk over for de over 20 procent, der
ikke er en del af det overenskomstdækkede arbejdsmarked, og altså står uden
beskyttelse, rettigheder og repræsentation,” siger han.
“Situationen her viser, at det kun er
staten, der rigtigt kan gå ind og hjælpe i
krisetider, og at vi i stigende omfang må
få offentlig regulering og principper om
risikodeling i spil,” fortæller han.
Under coronakrisen har hjælpepakkerne sat en tydelig standard for delt ansvar
på det danske arbejdsmarked: Mens staten lover at løfte sin del af ansvaret med
lønkompensation, må lønmodtagerne
også betale med en uges ferie og arbejdsgiverne med 25 procents løn til de hjemsendte.
Mere stat kan også fint lade sig gøre,
uden at det strider mod den danske model, mener Henning Jørgensen. Han påpeger, at staten spiller en stor rolle på det
danske arbejdsmarked gennem både lov
for arbejdsmiljø, funktionærer og ferie.
Samtidig inkorporeres EU’s regulering af
arbejdsmarkedet også i stigende grad i den
danske lovgivning.
“At sige, vi har den danske model, at det
er et rent privat liggende, det er det rene
vrøvl. Det er et samspil mellem de private
organisationer, de hjemlige politikere og
EU-politikerne. Og det samspil vil i stigende grad blive bestemt af politikerne,”
spår Henning Jørgensen.
Også lektor på Institut for Samfundsvidenskab ved Aalborg Universitet Mads
Peter Klindt mener, at den danske model
har vist sin resiliens under coronakrisen:
Staten har været ude og trække det helt
store sikkerhedsnet ud og givet lønkompensation. Og her har det været en fordel,
at finanskrisen stadig ligger frisk i erindring, mener han.
“Det politiske system er mere parat til
at spænde det store sikkerhedsnet ud nu.
Man er kommet hurtigere ud af startboksen,” fortæller lektoren, men han forventer, at staten vil trække sig tilbage, når
arbejdsmarkedet vender tilbage til normaltilstand •

NY VIDEN

Af Peter Rolsted, pero@mm.dk
Mandag Morgen indsamler hver uge nye relevante analyser, rapporter og nøgletal

Coronakrisen rammer tre-fire
gange hårdere end finanskrisen
Output gap – forskellen mellem det strukturelle BNP, dvs. økonomiens potentiale,
og så det faktiske BNP – i eurolandene, 2000-2020
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Coronakrisen ser ud til samlet set at reducere eurolandenes bruttonationalprodukt med 25 procent i forhold til det
strukturelle niveau i 2020. Med andre ord vil eurolandene opleve en voldsom lavkonjunktur. Til gengæld er der håb om
en hurtigere genopretning, end vi så efter finanskrisen. Gældsbyrden i de europæiske husstande er mindre, huspriserne
er steget i et fornuftigt tempo, og bankerne er mere velpolstrede, skriver konsulenthuset Copenhagen Economics.
KILDE — ‘Economic Consequences of the Covid-19 Pandemic’, Copenhagen Economics, 2020.
Læs mere på mm.dk/nyviden
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Hurtigt internet er effektivt middel mod afrikansk arbejdsløshed.

I takt med at flere undersøiske internetkabler forbinder Europa og Afrika,
er arbejdsløsheden i de bedst forbundne
områder faldet signifikant. Forskerne bag
studiet kalder hurtig internetadgang for
en af de bedste og billigste måder at øge
beskæftigelsen på det afrikanske kontinent. https://bit.ly/3ektSCG

2

Nato-landene er positivt indstillede overfor alliancen, vi-

ser analyse fra Pew Research.
I 13 ud af 16 adspurgte lande har over
50 pct. af befolkningen et positivt syn
på Nato. Mens 82 pct. af polakkerne
har et positivt syn på alliancen, er
over halvdelen af de græske og tyrkiske befolkninger negativt indstillede.
https://pewrsr.ch/2SY9Y7L
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Covid-19 fører til første stigning
i global fattigdom i over 20 år.

Ifølge økonomer fra Verdensbanken vil den verserende coronakrise kaste
mellem 40-60 millioner mennesker ud i
ekstrem fattigdom, hvoraf størstedelen
kommer syd for Sahara. De mest pessimistiske scenarier forudser, at de sidste tre års positive udvikling kan være
spildt. https://bit.ly/3auXnhL

Co-working var fremtidens
arbejdsplads – nu føles det
som noget fra fortiden
Vil behovet for tætpakkede kontorfællesskaber vende tilbage, når coronanedlukningen slutter?

Regninger, der skal betales
Konrad Putzier,
Wall Street Journal

Anslåede årlige lejeforpligtelser for udlejere af kontorfællesskaber, fordelt
på byer, millioner dollar
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or blot få måneder siden satsede
meget af ejendomsbranchen på
en fremtid, hvor fremmede mennesker delte begrænset kontorplads. Nu spekulerer mange over, om den
model sidder for meget fast i fortiden.
Mens pandemien tvinger flere mennesker til at arbejde hjemmefra, og
mange lejere næppe fornyer deres korttidslejemål, har kontorfællesskabsvirksomheder som WeCo’s WeWork været
nødt til at afskedige medarbejdere og
forsøge at omlægge lejeaftaler for at holde sig oven vande.
En del af industriens problem bunder i
dens grundlæggende forretningsmodel.
De fleste virksomheder, der har kontorfællesskaber som forretning, lejer deres
lokaler af udlejere på langtidskontrakter og genudlejer dem til kontorbrugere
på fleksible aftaler. Det lægger pres på
virksomhedernes økonomi i tider med
økonomisk nedgang, fordi deres udgifter
for det meste er faste, mens indtægterne
kan falde fra måned til måned.
WeWork, der allerede tabte penge
længe før, virussen begyndte at sprede
sig, er holdt op med at betale leje for nogle af sine lokaler, mens virksomheden
forsøger at genforhandle lejekontrakter
og nedbringe månedlige omkostninger.
Men pandemien rejser også spørgsmål omkring levedygtigheden af den
kultur, kontorfællesskaber er udtryk for,
på længere sigt: Selv når den økonomiske nedlukning slutter, vil efterspørgslen på tætpakkede kontorfællesskaber så
vende tilbage?
Arbejdsfællesskaber slog igennem
ved at få lejere til at gå med til en sim-
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pel aftale. De betalte et indskud oven
i lejen for et delekontor, men de skulle
ikke betale for hverken bygninger eller møbler. Lejeaftalerne var fleksible,
og virksomhederne ville bruge mindre
plads per medarbejder. Hyppige samtaler ansigt-til-ansigt mellem fremmede
skulle booste kreativiteten.
Ejendomsmæglervirksomheden CBRE
Group forudsagde, at kontorfællesskaber kunne omfatte 13 procent af al kontorplads i 2030, en opjustering fra kun 2
procent forrige år, og andre forudsigelser
lå endnu højere. Entreprenører som Tishman Speyer og Himes har lanceret deres
egne projekter. Rob Speyer, CEO for Tisman Speyer, udtalte, at kontorfællesskaber “kan være den største disruption af
ejendomsmarkedet siden opfindelsen af
elevatoren”.
Men siden pandemiens udbrud
fremstår tætpakkede kontorer nu som
noget risikobehæftet.
Social afstand underminerer
forretningsmodellen

Kontorfællesskabsvirksomheder lejer
ofte kontorlokaler per kvadratmeter, og
genudlejer per skrivebord, hvilket betyder, at de tjener flere penge ved at presse
flere kunder ind på hver etage.
Hvis reglerne om social afstand opretholdes, efter at medarbejdere ven-
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der tilbage til deres kontorer, udfordrer
det forretningsmodellen. Det presser
kontorfællesskabsudlejere til at sænke
deres udgifter yderligere. WeWork udtalte for nylig, at de “evaluerer, hvordan
vores planløsninger kan fungere med
henblik på at understøtte afstandskrav
i fremtiden”.
En større trussel er, at en økonomisk
nedtur tynder ud i branchens kundebase inden for den nærmeste fremtid.
Mange store firmaer fornyer måske ikke
deres kontormedlemskab, i takt med at
de afskediger medarbejdere og skærer
ned på udgifterne, mens endnu flere
mindre virksomheder er i fare for helt
at bukke under.
“Den nuværende økonomi kommer
til virkelig at skade små virksomheder,”
siger Amol Sarva, der er administrerende direktør for flekskontorvirksomheden Knotel. Virksomheden planlægger
at skille sig af med 20 procent af sine lokaler som led i en spareøvelse og er særlig ivrig efter at komme af med lokaler
med mindre grundplaner, der særligt
retter sig mod små firmaer, siger han.
“Det er skræmmende, og der kommer til at være en masse genopbygning,” siger Shlomo Silber, der er administrerende direktør for det New
York-baserede kontorfællesskabsfirma
Bond Collective.

WeWork har været nødt til at afskedige medarbejdere og ændre på deres lejeaftaler for at holde sig oven vande.

Shlomo Silber siger, at han er chokeret over, hvor hurtigt kontorfællesskabsbranchens skæbne er vendt, siden
virussen begyndte at sprede sig i USA.
Han ønsker at blive ved med at betale
sine medarbejdere, men er kun i stand
til at gøre det, hvis hans udlejere sætter
huslejen ned. “Vi har virkelig brug for, at
udlejerne hjælper os.”
På trods af disse udfordringer er det
usandsynligt, at efterspørgslen på korttidsleje af møblerede kontorlokaler vil
forsvinde. Nogle direktører for kontorfællesskaber siger, at i det lange løb
kan branchen måske have gavn af den
nuværende krise. Da flere virksomheder undgår langtidslejekontrakter, tager
fleksible tidsplaner til sig og lader medarbejdere arbejde hjemmefra, kan fleksibiliteten ved et medlemskab af et kontorfællesskab blive mere eftertragtet.
“Historisk set har krisetider eller store rystelser af systemet accelereret brugen af outsourcing-brancher,” siger CEO
for Industrious Jamie Hodari. Og mens
kæmpende kontorfællesskabsfirmaer
bukker under, kan de overlevende ende
med at stå stærkere og indtage større
markedsandele.
Flere kontorfællesskabsvirksomheder skifter fra at leje til forskellige former for indtægtsdeling med deres udlejere, hvilket burde gøre branchen robust

i fremtidige nedgangstider ved at øge
virksomhedernes økonomiske fleksibilitet.
Håndsprit er det nye fodboldbord

Indtil videre kan kontorfællesskabernes
problemer dog forstærke nedgangen på
kontormarkedet yderligere. WeWork
var sidste år den største private lejer af
kontorplads på Manhattan og i London.
I de første tre kvartaler af 2019, indtil
WeWorks mislykkede anmodning om
at blive børsnoteret, stod virksomheden
for 10 procent af de kontorlejeaftaler, der
blev indgået i USA, ifølge børsfirmaet
Savills. Siden er indgåelsen af nye lejeaftaler stort set gået i stå.
Knotel har afskediget 30 procent af
sine medarbejdere og hjemsendt 20 procent, siden den økonomiske nedlukning
begyndte. Virksomheden Industrious
har afskediget og hjemsendt cirka en
fjerdel af sine medarbejdere.
Aktierne i IWG PLC, en af få børsnoterede kontorfællesskabsfirmaer, er faldet
48 procent siden 24. februar, sammenlignet med et 15 procents fald i samme
periode på det amerikanske aktieindeks
S&P 500 over de 500 største virksomheder i USA.
Mens virksomhederne forbereder sig
på at komme i gang igen, er det slut med
at lokke lejere med gratis øl og fodbold-
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borde, da opmærksomheden nu er på
sikkerhed.
WeWork gør mere rent i lokalerne, opsætter sanitetsstationer og sætter skilte
op om anbefalet maksimal belægning på
mødelokaler. Knotels direktør, Amol Sarva, siger, at han er mere opmærksomhed
på luftgennemstrømning i bygningerne
og har i sinde at opdatere en kunde-app,
der skal give lejerne mulighed for at
spore medarbejderes bevægelser for at
bidrage til at forhindre spredning af infektionen.
Det vil blive vigtigere end nogensinde
at tilbyde kunderne en god kontoroplevelse, siger Ryan Simonetti, CEO for Simonetti, der står for mødelokaler, kontorfællesskaber og lignende tilbud, og
som for nylig hjemsendte og afskedigede
en række medarbejdere.
“Du er nødt til at overbevise folk om,
at de skal komme tilbage på deres kontorer,” siger han.
Bragt i Wall Street Journal 14. april 2020.
Oversat til dansk af Maria Bierbaum
Oehlenschläger.
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Hvad kan vi lære af
computernes pandemier?
En computervirus kan – i lighed med covid-19 - anrette enorm skade på det udstyr,
den inficerer – men nok så meget skade gør de afledte effekter, når data pludselig forsvinder,
og computere går i sort. Ligesom i sundhedssektoren har man i it-branchen opbygget faste
forholdsregler, der som en slags hygiejne skal sikre mod ondsindede infektioner.

A N A LY S E

12.

maj 2017 begyndte en virus at sprede sig gennem internettet. Virussen låste de angrebne
computeres data og forlangte løsepenge for at
låse dem op igen. I løbet af få dage havde den inficeret mere end
200.000 maskiner i 150 lande. Hårdest gik det ud over Storbritanniens National Healthcare Service, de offentlige hospitaler,
hvor 70.000 maskiner, deriblandt MRI-scannere og køleudstyr
til blod, blev sat ud af spillet.
Ligesom i naturen gik virussen efter de gamle og svageste.
Den angreb computere med ældre versioner af Microsoft Windows. Den inficerede computerne ved at udnytte et sikkerhedshul, som Microsoft nogle måneder forinden havde udsendt såkaldte patches for at stoppe. Men mange havde ikke installeret
sikkerhedsopdateringen.
Wannacry, som virussen hed, ødelagde værdier for milliarder,
men kunne have skabt langt mere ravage, hvis ikke en forsker inden for 12 timer havde haft held til at opdage en måde at bremse
den videre spredning. Angrebet var overstået efter fire dage. Et
halvt år senere konkluderede efterretningstjenesterne i USA,
Storbritannien og Australien, at Nordkorea stod bag angrebet.
For Thomas Lund-Sørensen, chef for FE’s Center for Cybersikkerhed, er der oplagte paralleller mellem, hvordan en computervirus og en biologisk virus som covid-19 spreder ødelæggelse:
“Det er ikke tilfældigt, at vi kalder begge for en virus. Den store forskel er, at en biologisk virus direkte kan slå folk ihjel, men
selv om man ikke bliver syg af en computervirus, så kan der være
indirekte effekter, som gør, at nogen mister livet – eksempelvis,
hvis kritiske funktioner som elnettet, transporten, olie- og gasforsyningen eller sundhedssystemet bliver ramt. Det er slemt
nok, at corona gør folk alvorligt syge, men de afledte effekter er

Peter Hesseldahl
Redaktør for digital omstilling,
Mandag Morgen

også meget alvorlige. På samme måde kan der være skadelige effekter af computervirus, som strækker sig meget længere end til
de maskiner, der rammes.”
Halvanden måned efter Wannacry var den gal igen. Computervirussen NotPetya bredte sig hastigt til en række store virksomheder og gjorde computernes data ubrugelige.
Et af de hårdest ramte selskaber var Mærsk Shipping. Uden
computerne kunne Mærsk ikke vide, hvor deres containere var
på skibene, de kunne ikke få losset og lastet deres skibe, og uden
for store havne som New Jersey var der trafikpropper af lastbiler,
der ikke kunne hente og bringe containere.
Mærsk mistede et par milliarder

NotPetya var det dyreste cyberangreb til dato. Man skønner, at
det samlede økonomiske tab i forbindelse med NotPetya var på

TECHBITS

Tesla overvejer aircondition til huse
Uh, der er så mange historier om Tesla denne uge, at det
er ikke til at vælge. Det mest interessante på den længere
bane er vist, at Elon Musk nu taler om at gå ind i udviklingen af aircondition og varmeforsyning til huse – det, der
kaldes HVAC, heat, ventilation and air conditioning.
Tilsyneladende er airconditionsystemerne i Teslas biler
særdeles effektive og kan videreudvikles til brug i hjem.
Det hænger også fint sammen med den del af Teslas forretning, som handler om at opsætte solceller, udvikle batterier til solcelleanlæg og udvikle tagplader med integrerede
solceller.
4. M AJ 2020
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mere end ti milliarder dollar. Mærsks tab alene skønnes at have
været op imod to milliarder kroner.
Fælles for alle de angrebne virksomheder var, at de havde haft
forretninger i Ukraine, og USA har siden anklaget Rusland for at
stå bag.
Wannacry og NotPetya er blot de mest kendte eksempler. Der
cirkulerer konstant tusindvis af computervirusser, og i it-verdenen er sikkerhed over for ondsindet software et dagligt vilkår.
Ligesom man i den fysiske verden må overveje, hvordan man
sikrer, at de systemer, vi er afhængige af, er modstandsdygtige
og i stand til at håndtere pludselige chok, så har man inden for
it nogle procedurer og principper, der skal gøre infrastrukturen
resilient.

For Thomas Lund Sørensen, der også er uddannet økonom,
har det været tankevækkende at se, at nogle af forsyningskæderne af medicinsk udstyr ikke har været stabile.
“Det har været lidt junglelov over fordelingen af udstyr i nogle lande, og for mig giver det anledning til at overveje, hvad vi gør
i en krisesituation, hvis nogle af de aftaler med it-leverandører
og de markedsmekanismer, vi normalt benytter os af, ikke fungerer,” siger Thomas Lund-Sørensen.
Skyen er mere resilient

Coronakrisen viser, at en tæt forbundet global økonomi er sårbar, og midlet til at bremse smitten er meget konkret at bremse
bevægelsen og skabe afstand mellem mennesker.
Inden for it er det endda mere udtalt, for størstedelen af alle
computere er forbundet via internettet.
I mange tilfælde er den enkle strategi mod angreb at hive
stikkene ud og koble systemet af nettet for at vinde tid. Men det
skal gå stærkt, for cyberangreb kan spredes globalt i løbet af få
timer.
Ydermere er der gensidig afhængighed og påvirkning mellem
it-infrastrukturen og mange samfundskritiske sektorer. Hvis
der er problemer med it-systemerne, kan det eksempelvis have
konsekvenser for el-nettet – og omvendt.
De senere år har der været en stærk tendens til centralisering.
Data og tjenester rykker i stigende grad “i skyen”, hvilket i praksis vil sige, at computerkraft og data samles i nogle få, enorme
datacentre.
Umiddelbart kunne man frygte, at det var mere risikabelt at
samle funktionerne i nogle få punkter, men både Keld Norman
og Thomas Lund-Sørensen mener, at det er langt sikrere at afvikle data fra skyen, end hvis hver virksomhed og organisation
har sit eget serverrum og sit eget backupsystem.
“Datacentrene er baseret på en redundant struktur. De har de
samme systemer dubleret på flere fysiske lokationer, så hvis et
datacenter går ned, kan andre regionale centre eller centre på
andre kontinenter tage over. Man taler om follow-the-sun-styring
af datacentrene. Der er altid nogen et sted i verden i beredskab,
der kan gribe ind inden for deres egne dagtimer,” siger Thomas
Lund-Sørensen.
Keld Norman fortæller, at han ofte, når han er ude at bekæmpe en computervirus, overvejer, hvordan kroppen ville prøve at
bekæmpe en sygdom:
“Jeg får hjælp ved at se, hvordan naturen har gjort. Vi har et
immunforsvar, der genkender unormale celler. Hvis vi er i fare
for smitte, isolerer vi os. Og nogle gange er man nødt til at ofre
noget af systemet for at nå at redde resten. Man mister armen,
men det er bedre, end at hele kroppen dør” •

Det er ikke nok med en plan B

Keld Norman er sikkerhedskonsulent selskabet Dubex og en
landets førende eksperter i it-sikkerhed. Hans vigtigste råd er
ganske enkelt:
“Man skal altid have en plan A, B og C: Et system, der kører,
en backup og så et eller andet, der kan få det hele til at køre, hvis
systemet og backuppen er væk.”
Redundans er afgørende. Der skal være kopier af dataene og
programmerne, der skal være flere strømforsyninger, ekstra
hardware og alternative netforbindelser, hvis alt skal være helt
sikkert.
“I it-verdenen har man typisk to slags firewalls af forskellige
mærker. Hvis der er en bagdør i den ene firewall, hvor en virus
kan komme igennem, så ved man, at den anden forhåbentlig
stopper den,” fortæller Keld Norman.
Tilsvarende har man i store serverrum ofte aftaler med to forskellige leverandører af strøm, så hvis den ene har problemer, så
kan man trække på den anden. Servere kan være forsynet med
to ledninger til el på hver sin fase, så hvis der springer en sikring, er der stadig strøm. Samtidig har virksomheder, hospitaler
og nogle myndigheder gerne batteribackup og dieselgeneratorer
klar til at overtage, hvis strømmen forsvinder.
Er der udstyr og ekspertise nok i reserve?

Også FE’s Thomas Lund-Sørensen fremhæver redundans – med
en vis bekymring.
“Hvis vi oplever store udfald, hvor mange virksomheders udstyr rammes samtidig, kan det blive en udfordring at skaffe både
hardware og menneskelig ekspertise til at få systemerne op i en
fart, fordi alle efterspørger det samme.”
I den forstand kan der også med cyberangreb opstå situationer som coronakrisens mangel på håndsprit, testudstyr, hospitalssenge, respiratorer og sundhedspersonale.
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Fjernstyr en færing
Nu kan man opleve Færøerne virtuelt ved selv at dirigere en
rigtig, levende person med et webkamera rundt i den smukke
natur hjemme fra skærmen. Der arrangeres en eller to ture
dagligt.
Som deltager kan man skrive sig op i en kø, og så får man
i et minut lov til at fjernstyre, hvor den lokale guide skal tage
hen. Nogle ture er til fods, andre er på hesteryg, i båd eller i
helikopter. De fleste ture starter klokken 16 dansk tid og varer
i en til halvanden time.
Turistforeningen har en del videoer af tidligere ture. Overraskende nok ser det ikke ud til at regne på nogle af turene.
—
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Omfavn kompleksiteten
når bæredygtighed og
bundlinje skal mødes
Ledere, der evner “integrativ tænkning” i det strategiske arbejde,
vil kunne træffe beslutninger, hvor det lykkes at forene tilsyneladende paradokser.

LEDELSE

S

om erhvervspsykologer oplever vi igen og igen at
møde ledere, der står over for modsætningsfyldte
dagsordener.
Et udbredt eksempel er, at FN’s verdensmål skal
integreres i organisationer og virksomheder med massive
investeringer til følge, og på en og samme tid skal der være
øjne på arbejdsmiljø, samarbejde, bundlinje og vækst.
Mange ledere kæmper med den slags paradoksale udfordringer, og det kan være svært at finde entydige løsninger,
der kan indarbejdes i virksomhedens strategi. Det kan handle om:
• at være konkurrencedygtige på pris og samtidig lægge om
til bæredygtige produktionsformer, som kan være dyrere
• at maksimere virksomhedens bundlinje på produkter baseret på ny teknologisk udvikling (konkurrence) og udvise
samfundsansvar ved at dele disse løsninger med konkurrenterne (samarbejde)
• at være innovative og udvikle bæredygtige produkter (som
for eksempel elbiler) og tage kunders forbrugsmønster i
betragtning (hvor for eksempel biler er forbundet med høj
grad af frihed).
For at takle udfordringerne på en hensigtsmæssig måde må
virksomheder ændre på den logik, der har præget produktionsapparatet globalt i hele den industrialiserede tidsalder.
Organisationer befinder sig i en brydningstid mellem traditionel forståelse af kapitalismelogikken og en samfundsmæssig/etisk logik. Med bæredygtig udvikling som agenda
er det blevet både et moralsk ansvar og et parameter for organisationens succes, at ledere lykkes med tre ofte modsætningsfyldte dagsordener som økonomi, miljø og trivsel.
Denne opgave løses næppe alene med handlekraftig ledelse i klassisk forstand. Beslutningstagerne må håndtere
modsætninger og paradokser konstruktivt i deres analyse og
tænkning frem mod nyttige beslutninger, hvis de skal drive
organisationen i den rigtige retning.
Det kalder på både-og-tænkning frem for enten-ellertænkning.
Falkstolen – bundlinje og bæredygtighed

Hvordan kan vi beskytte vores viden om teknologi, så vi får
profit og en god bundlinje – og samtidig sørge for, at vores
konkurrenter kan få indsigt i denne viden og lave bæredygtige produkter til gavn for hele kloden?
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Lotte Lüscher og Camilla Duus
Clavis Erhvervspsykologi

Dette centrale spørgsmål tog Lisbeth Juhl Christensen,
projektdirektør i Houe, en jysk møbelvirksomhed, op ved et
event om bæredygtig ledelse på Centralværkstedet i Aarhus
i februar.
Virksomheden er kommet først med en bæredygtig designstol kaldet Falk, lavet af genbrugsaffald fra husholdninger – et resultat af et partnerskab mellem Houe, MV Plast og
Dansk Affaldsminimering.
Projektdirektørens spørgsmål vidner om spændingsfeltet
mellem blandt andet bundlinje og miljømæssig bæredygtighed, mellem konkurrence og samarbejdsorienteret indstilling – eller på den store klinge mellem egen forretning og
samfundsmæssigt/etisk ansvar.
Den ledelsesmæssige tænkning, der demonstreres i projektdirektørens spørgsmål, er integrativ tænkning og er en
helt central evne hos ledere, der skal lykkes med at håndtere
organisationens komplekse problemstillinger.
Integrativ tænkning – en både-og-logik

Den canadiske ledelsesteoretiker Roger Martin hylder i bogen ‘The Opposable Mind’ dygtige ledere for deres evne til at
bruge integrativ tænkning.
Begrebet dækker over en kreativ analyseevne til konstruktivt at finde løsninger, der rummer modsatrettede ideer
eller krav frem for at vælge den ene løsning på bekostning af
den anden. Integrativ tænkning lægger op til, at vi medtænker flest mulige værdier eller fordele i vores løsninger.
Direktøren fra Houe har med sit spørgsmål netop bevæget os væk fra en forståelse af problematikken som et svært
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Når du møder modsætningsfyldte krav og dagsordener

Det er komplekse
tænkemåder, der skal
føre os frem mod nyttige
og kreative løsninger.

1. Problemstilling: Formuler det ledelses-

mæssige spørgsmål (Skal vi fortsætte med
at producere benzinbiler eller satse mere på
produktion af elbiler på den korte bane?)
2. Valgmuligheder (enten-eller-tænkning/dilemma): Hvilke mulige scenarier/alternativer

oplever vi i forhold til denne problemstilling? (Skal vi sikre bundlinjen ved at følge
kundernes forbrugsmønster og fortsat primært
producere benzinbiler, eller skal vi skrue op for
vores bidrag til reduktion af CO2 og primært
satse på elbiler?)

bæredygtighed – men man kan også anskue problemstillingen i en både-og-logik gennem integrativ tænkning. Se
tekstboks.

3. Afvejning: Hvilke fordele og ulemper er

der ved hver af alternativerne? (Kundernes
forbrugsmønster, bundlinje på den korte bane
over for miljømæssig bæredygtighed, firstmovers i branchen, rekruttering m.m.)

Den “kolde” analyse er ikke nok

God ledelse handler ikke alene om neutral, analytisk tænkning, som ledere har et “koldt” forhold til, men også at ledere
aktivt forholder sig og indtager et ledelsesmæssigt ståsted.
Der vil være stor forskel på, i hvilken grad direktøren fra Houe
vægter samfundsansvarlighed over for virksomhedens egennyttige økonomiske interesser, afhængigt af svaret eller løsningen på det spørgsmål, der rejses.
Et scenarie mod vægtning af samfundsansvar er at dele deres teknologiske løsning med konkurrenter, mod at konkurrenterne blot refererer til den teknologiske løsnings ophav hos
Houe med flere, som dermed kan få brandingværdi. Et radikalt
andet scenarie med prioritering af virksomhedens profit kunne være en ekstrem pristung licens, som konkurrenter skulle
betale for at benytte sig af deres viden om den teknologiske
løsning.
På samme vis vil der med eksemplet fra bilbranchen være
stor forskel på, om ledere går foran kunder og politikere og
præger udviklingen i retning af miljømæssig bæredygtighed,
eller om de kører videre med business as usual – med den justering, at der er skruet op for investering i udvikling af teknologiske løsninger.

4. Løsninger (både-og-tænkning/paradoks):

Hvilke mulige fremgangsmåder, som kan
rumme flest mulige værdier og fordele fra
begge alternativer, ser vi for os? Det kunne
for eksempel være
• Vi satser fortsat primært på produktion af
benzinbiler og investerer samtidig økonomi
i udvikling af teknologiske løsninger til
produktion af elbiler, der kan køre flere kilometer end i dag, og som skal produceres på
den længere bane
• Vi satser på produktion af elbiler og går
foran både vores kunder og politikere ved
dels at investere i ladere langs motorvejene i
Tyskland og dels at præge de branchepolitiske forhold.
5. Beslutning og ledelsesmæssigt ståsted: Hvil-

ken beslutning træffer vi?

Omfavn kompleksiteten

Med inspiration fra ‘Ledelse gennem paradokset – om
ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet’ (Lüscher, 2012)

dilemma, hvor en enten-eller-logik er dominerende, og over
i en paradokstænkning, som er kendetegnet ved et både-og.
Frem for at skulle vælge mellem alternativerne på bekostning af dets modsætning sammentænkes bundlinje, samfundsansvar og udvikling i en løsning med væsentlige elementer fra hvert af alternativerne.
Den tysk-franske forsker i bæredygtighedens paradokser
Tobias Hahn (2014) gengiver eksempler på, hvordan firmaer
i bilindustrien er optaget af problemstillingen om, hvorvidt
de fortsat skal producere benzinbiler (stabilitet) eller omlægge produktionen til elbiler nu (radikal forandring).
Denne problemstilling kan umiddelbart både opleves og
betragtes som et dilemma, et valg mellem bundlinje eller
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Som erhvervspsykologer møder vi ledere, der kommer til at ignorere kompleksiteten, selvom det er komplekse tænkemåder,
der skal føre os frem mod nyttige og kreative løsninger.
Næppe fordi lederne med overlæg fravælger at træffe gode
beslutninger, men snarere fordi kompleksiteten paralyserer –
vi er vant til at tænke lineært og tage afsæt i ét problem, én
løsning. Dette har de fleste af os lært fra barnsben, og det er
også en tænkning, der gennemsyrer organisatorisk problemløsning i mange virksomheder.
Hvis vi skal accelerere miljømæssige bæredygtige løsninger, nytter det dog ikke, at ledere vender front mod én dagsorden eller ét værdisæt, og at de på deres vej med hastige skridt
fremad ikke har taget tilstrækkelig stilling til det, de vender
ryggen til.
Ledere, der reelt skal lykkes med bæredygtighed og vækst,
må acceptere kompleksiteten og må i deres tænkning og analyse tage livtag med evnen til at træffe beslutninger, der indebærer værdier fra modsætningsfyldte arenaer. Kun på denne
vis bliver miljømæssig bæredygtighed reelt både samfundsnyttigt og en god businesscase •
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Set, læst og hørt
Jane Sandberg
Jane Sandberg er blevet inspireret af stjernespækkede masterclasses og har læst indsigtsfuld bog
om nedsmeltningen af Det Svenske Akademi.
Jane Sandberg har siden 2015 været museumsdirektør for Enigma – Museum for post, tele og kommunikation.
Foto

Nana Reimers

Set for nylig

Hørt for nylig

Læst for nylig

På Enigma er vi meget vant til, at folk
kommer til os, men coronakrisen
har inspireret mig til at udvikle flere
tilbud til alle dem, som ikke nødvendigvis har lysten eller muligheden
for at besøge os fysisk. Derfor har jeg
brugt megen tid de seneste uger på
at udforske digitale tilbud. For mig
er udviklingsfaser stærkt betinget af
inspiration fra andre. En af dem, som
jeg har været meget inspireret af, er
instruktøren Jonas Risvig, som i de
seneste uger har lavet virtuelle klasseværelser på Instagram til unge. Projektet kalder han Digital + social. Her har
han inviteret en lang række interessante gæstelærere til samtaler om
kreativitet og produktivitet. Jeg har set
masterclasses med Helle ThorningSchmidt, Anders Agger, Jada og Lukas
Graham. Samtalerne kan efterfølgende
findes på Risvigs youtubekanal.

I begyndelsen af marts lancerede DR sin nyhedspodcast
‘Genstart’. Formatet er enkelt
og virkningsfuldt: Én historie
hver dag, som vært Knud Brix
forsøger at komme til bunds i. I
sagens natur har de fleste programmer handlet om coronakrisen, og på ganske kort tid er
podcasten blevet en del af mit
daglige nyhedsforbrug. Klog og
indsigtsfuld formidling med
tid til dybde og undren og ikke
mindst tid til, at de gæster,
som Knud Brix taler med, får
lov at tale ud. Siden samfundet
lukkede ned, har jeg forsøgt at
gå en tur hver morgen. Rutinen
har sat sig hurtigt; jeg går gennem forårsskoven og træder på
anemonetæppet, mens jeg har
‘Genstart’ i ørerne.

Da MeToo-bevægelsen ramte verden i efteråret
2017, troede mange, at det var et Hollywoodfænomen. Også jeg selv. Men som en tsunami
rullede hashtagget også ind over Norden, og på
ganske kort tid trådte kvinde efter kvinde frem
og fortalte om overgreb, som de fleste havde
holdt skjult, fordi de skammede sig eller troede,
det var deres egen skyld. Den nye bevidsthed,
som bevægelsen afstedkom, har ændret mit blik
radikalt på, hvad der kan rubriceres som overgreb. Den svenske journalist Matilda Gustavsson beskriver i bogen ‘Klubben’ sit omfattende
arbejde med de afsløringer, der endte med en
total nedsmeltning af en af verdens måske mest
prestigefyldte kulturforsamlinger, Det Svenske
Akademi, som uddeler Nobelprisen i litteratur.
Bogen er, ud over at være et forsvarsværk for
journalistikkens nødvendighed, et velskrevet og
medrivende samtidsdokument, som undersøger magtstrukturer, og ikke mindst hvordan
kulturverdens snobberi har været et kollektivt
figenblad for kriminelle handlinger.

Screenshot fra YouTube

Digital + social med Jonas Risvig og Helle Thorning-Schmidt
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Thron Ullberg

Nyt job

Hvem

Foto

Niras

RUC’s underskud blev sidste år på mere end 20 millioner kroner, og
man kunne derfor forledes til at tro, at netop økonomien bliver den største udfordring for
universitetets nye bestyrelsesformand, Carsten Toft Boesen, når han starter 1. december.
Største udfordring?

Carsten
Toft Boesen
Hvilket job
Bestyrelsesformand, RUC,
fra 1. december 2020

Baggrund

• 2000- : Administrerende
direktør, Niras
• 2008- : Medlem af Dansk
Industris Forsknings- og
Uddannelsespolitisk Udvalg,
formand siden 2015

Men det er nu ikke sikkert, at det lige er budgetterne, der får ham til at føle sig helt særligt
udfordret. Det er nok nærmere ledelsen af en politisk reguleret organisation.
Carsten Boesen har de seneste tyve år været administrerende direktør for konsulenthuset
Niras – direktørjobbet beholder han oven i bestyrelseskarrieren – og han er altså i høj grad
vant til en mere erhvervsrettet tilgang til ledelse end den, man finder på et universitet.
De videregående uddannelsesinstitutioner ledes rigtignok af en bestyrelse og af rektor,
men der ligger ikke de samme ledelsesbeføjelser hos ledelsen på et universitet som hos
ledelsen i en virksomhed. Styringen af en offentlig institution er selvsagt politisk, og
derfor er opgaven som bestyrelsesformand mindst lige så meget at udvise politisk tæft,
som det er et spørgsmål om organisatorisk forståelse og strategisk blik.
Et enkelt eksempel på dét er de rammekontrakter, der skal indgås mellem minister og
bestyrelse. Dermed er en væsentlig del af bestyrelsesformandens opgave at sætte væsentlige strategiske mål for kerneopgaven – betinget af ministerens accept.
Den nye formand kommer også til at skulle arbejde med fremtidssikringen af RUC. Det
skal gøres tydeligt i offentligheden, hvad samfundet faktisk får for pengene. Det spørgsmål bør alle ledere stille sig selv, og det er ikke anderledes på RUC. Men RUC’s identitet
er aldrig helt blevet cementeret som akademisk højborg, tværtimod hviler forne tiders
image som marxistisk legeplads fortsat tungt over institutionen.

• 1985: Cand.scient. i geologi,
kemisk sedimentologi, KU.

Den position blandt danske universiteter bliver en nødvendighed at ændre, hvis RUC skal
kunne fungere som dansk universitet de næste mange år •
lej
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• 2011: Executive MBA, Change
Implementation, Henley
Business School, University of
Reading
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ONLINEFORLØB OM
KRISELEDELSE
Få en praktisk værktøjskasse til at håndtere
krisen og konkret sparring på din kriseplan
Et forløb til ledere og ledelsesgrupper i alle typer organisationer,
der har behov for værktøjer til at håndtere krisen, når den rammer
– både organisatorisk og på individniveau.
Læs mere på: www.altinget.dk/arena/uddannelse

