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Hvem skal betale,  
når kommunen bygger bæredygtigt?  

G R Ø N  O M S T I L L I N G   Københavns Kommune 
skærper kravene om bæredygtighed, når der bygges 
og renoveres almennyttige boliger. En oplagt chance 
for at give den grønne omstilling et stort ryk fremad 
eller en urimelig regning til de fattigste lejere? 

Sådan kan Brexit påvirke eksporten   
N Y  V I D E N    Danmarks eksport til Storbritannien 
vil være mellem 12 og 35 procent lavere i 2030, af-
hængigt af hvilken aftale briterne får med EU – hvis 
nogen – lyder estimatet i en analyse fra Copenhagen 
Economics.

Revisor med følelser 
I N T E R V I E W   Henrik Wellejus er topchef i Deloitte 
og vant til at signalere travlhed, kontrol og effekti-
vitet. Men på et tidspunkt holdt det op med at give 
mening for ham at holde facaden. I dag er han med 
til at drive en helt ny virksomhedskultur frem i et af 
Danmarks største revisionsselskaber. 

Kan vi forlade os på politisk  
mavefornemmelse under kriser? 

K O M M E N TA R   Når medierne flyder over med døds-
tal i realtid, er det nærmest umuligt for politikere at 
træffe rationelle beslutninger. Vi er nødt til at afklare, 
hvordan vi træffer krisebeslutninger, skriver adfærds-
psykolog Anders Colding-Jørgensen.  

Den uvidende designer  
kan lirke fastlåste processer op  

L E D E L S E   De fleste af os har siddet i frugtesløse 
møder med dygtige folk, som alle helst vil have ret. 
En designer kan spille den vigtige rolle som uafhæn-
gig, uvidende facilitator og perspektivskaber.

Digitaliseringen skal forandre – ikke blot forbedre
D I G I TA L  O M S T I L L I N G   Vi har en tendens til at 
ville bruge teknologi til at forlænge de eksisterende 
paradigmer og de eksisterende produkter. Men derfor 
misser vi de største fordele, der ligger i teknologien, 
mener digitaliseringsekspert Anders Hvid

Genopret retfærdigheden efter krisen  
L E D E L S E   Det er vigtigt, at ledelsen anerkender 
dem, der arbejdede under krisen, mens andre var 
hjemsendt med løn. Ellers kan motivationen og sam-
menholdet lide et alvorligt knæk, skriver arbejdsmil-
jøforskere Yun Ladegaard og Kasper Edwards.

Store valg og kæmpespring  
S E T, L Æ S T  O G  H Ø R T   Anja Philip, formand for 
Forbrugerrådet Tænk, har genhørt podcast om må-
nelandingen og de enestående mennesker, der gjorde 
det muligt. Og så er hun godt underholdt af tegner og 
forfatter Maren Uthaugs skarpe streg og pen.

Joachim skal styrke  
dansk-fransk forsvarssamarbejde

N Y T  J O B   Efter næsten to års studier på École 
Militaire skal prins Joachim som forsvarsattache ved 
ambassaden i Paris vedligeholde og måske også bi-
drage til at udbygge det militære samarbejde mellem 
Danmark og Frankrig.

Forsideillustration      Morten Voigt

Hvordan forkorter vi køen  
af arbejdsløse dimittender?
S P E C I A L

Aldrig før har Danmark uddannet så mange akade-
mikere. Til gengæld må stadigt flere nyuddannede 
berede sig på at indlede karrieren på jobcenteret. 
Coronakrisen har forstærket den udvikling.

Udviklingen er alvorlig, fordi erfaringen viser, at 
ledighed i begyndelsen af karrieren sætter spor langt 
ind i arbejdslivet.

Fagforeninger efterlyser målrettet hjælp, mens 
jobcentre er klar med efteruddannelse af nyuddan-
nede akademikere. Uddannelses- og forskningsmi-
nisteren vil oprette partnerskaber 
mellem unge, universiteter og 
virksomheder. 4-13
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K O M M E N TA R 

S
ådan er det jo.

Alle husker dengang, Margrethe Vestager som mi-
nister i Danmark kommenterede den forkortede dag-
pengeperiode. Den betød, at tusinder af danskere ville 

miste retten til dagpenge.
”Sådan er det jo,” sagde Vestager i 2012.
Det blev sikkert opfattet mere kynisk, end det var ment – 

men budskabet var ikke til at tage fejl af: Vi lever i en konkur-
rencestat, hvad enten vi bryder os om det eller ej. Den moderne 
velfærdsstat kan kun overleve, hvis den hele tiden reformerer 
sig og tilpasser sig kravene i globaliseringens rå konkurrence.

Året efter slog Vestagers ministerkollega Bjarne Corydon 
fast, at det ikke bare var en radikal tankegang. ”Reformkursen 
og konkurrencestaten er kommet for at blive”, sagde han.

Sådan var det jo.
Men i juni 2020 står Danmark og hele den vestlige verden i 

en helt ny og uhørt situation.
Coronakrisen har brutalt forkastet de dogmer, der har de-

fineret den politiske tænkning i tre årtier siden Murens fald.

PÅ SOMMERMØDET i Mandag Morgens og Altingets gård i Kø-
benhavn i den forløbne uge lå coronakrisen selvsagt som un-
derlægningsmusik til samtlige debatter og samtaler. Ja, Som-
mermødet selv er jo et barn af corona: Uden virus ville gården 
have stået tom, og hele det politiske Danmark havde i stedet 
befundet sig i Allinge til jubilæumsudgaven af Folkemødet.

Det var professor Ove Kaj Pedersen, som mest direkte satte 
ord på, hvor voldsom en forandring vi står midt i.

Manden, der mest er kendt for at sætte ord på konkurrence-
staten, lød næsten chokeret, da han i et intenst politisk fore-
drag reelt erklærede netop konkurrencestaten for død. Hvad 
ingen troede muligt, er pludselig sket: Hensynet til sundhed 
– nogle vil sige frygten for sygdom – blev sat over hensynet til 
det økonomiske råderum.

Finanskrisen i 2008 var ganske vist et stort chok, men den 
fik ikke den neoliberale økonomi til at bryde sammen, påpe-
gede Ove Kaj Pedersen.

”Så kom der en coronavirus, og der gik ti dage, så knækkede 
den. Og så begyndte regeringer at gøre det helt modsatte af 
det, de har sagt de sidste 30 år. De begyndte at tage risikofyldte 
økonomiske beslutninger uanset angst for gæld og inflation,” 
sagde han og tilføjede:

”Den økonomiske ortodoksi er kollapset,” sagde han.
Hvis man vil have bevis for påstanden, kunne man bare 

lytte til Margrethe Vestagers ord på Sommermødet dagen ef-
ter. Vestager, der nu er medlem af EU-Kommissionen, var en af 
høgene, der efter finanskrisen prædikede reformer og stram-
buks. Nu er hun med på det hold, der vil sende både lån og ga-

ver til Sydeuropa for at redde samfundet. Jo jo, pengene skal 
helst bruges grønt, men tonen er skiftet.

”Situationen er helt anderledes end finanskrisen,” siger hun 
nu og slår fast, at pengene ikke skal spredes ud over landene 
med helikopter. Men det ændrer ikke på, at kravene om hø-
jere pensionsalder og lavere offentlige udgifter er forduftet fra 
Vestagers vokabularium.

DET STORE SPØRGSMÅL er nu, hvad der skal erstatte konkur-
rencestaten?

Vender råderummets ortodoksi tilbage, så snart samfun-
det er genåbnet? Eller er diget nu brudt, sådan at der også kan 
stiftes gæld for at foretage de nødvendige klimainvesteringer? 
Kunne man forestille sig, at investeringer i uddannelse og 
forskning eller regional udvikling bliver revet ud af regnestyk-
ket om råderummet?

Ifølge Ove Kaj Pedersen vil der gå fem til syv år, før vi for 
alvor ser de politiske reformer, der kommer til at markere den 
nye tid. Og det er usædvanligt hurtigt. Normale kriser kommer 
langsomt og vokser sig ind på os. Klimaforhandlingerne har 
for eksempel foregået i mere end 30 år.

”Her er der en helt åben dagsorden – ingen har svarene. På 
den måde står vi i politikkens øjeblik med en helt åben dags-
orden. Der er ikke noget ideologisk beredskab, og det betyder, 
at alle kan komme med deres idéer,” som Ove Kaj Pedersen ud-
trykker det.

Vi står med andre ord i idéernes tomrum. Det er et tomrum, 
som vi på Mandag Morgen slet ikke kan vente med at gå ind 
i og begynde at udforske sammen med vores læsere. Økono-
miens ortodoksi er kollapset. Alt er til debat. Kompasset skal 
kalibreres, og lærebøgerne skrives om. Det er skræmmende og 
inspirerende og lige præcis derfor, Mandag Morgen findes.

Sådan er det   •

Hov, sagde vi lige farvel  
til konkurrencestaten?

Coronakrisen er også en økonomisk krise og en idékrise. På ingen tid er gamle dogmer  
styrtet i grunden, og for første gang i årtier har etik trumfet økonomi som det  

vigtigste politiske pejlemærke. Er det et farvel til den udskældte konkurrencestat?

C H E F R E D A K T Ø R E N S  B L O G

Jakob Nielsen
Ansv. chefredaktør, 

Mandag Morgen
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Sol, sommer og studieafslutning. Men for mange af de kommende dimittender bliver festen  
blot startskuddet på en lang periode med arbejdsløshed. Før coronakrisen ramte Danmark,  
var der store problemer med at få nyuddannede – især akademikere – ud på arbejdsmarkedet  
trods rekordstor beskæftigelse. Det problem er kun blevet forværret de seneste måneder.  
Jobcentre frygter, at de unge bliver hængende i arbejdsløshed og efterlyser initiativer fra regeringen.

Coronakrisen forværrer 
den høje ledighed 
blandt nyuddannede 

P O L I T I K O G V E L FÆ R D 

N
år tusindvis af glade og hå-
befulde unge om få uger er 
færdige med deres uddan-
nelse og skal på jagt efter de-
res drømmejob, står de over 

for en kæmpe udfordring. 
Mange af de nye dimittender – spe-

cielt nyuddannede akademikere – får 
yderst svært ved at få fodfæste på ar-
bejdsmarkedet og må forvente en læn-
gere periode som ledig.

Allerede før coronakrisen pludselig 
ramte Danmark i marts, var der store 
problemer med at få nyuddannede ud 
på arbejdsmarkedet på trods af flere års 
økonomisk opsving og rekordstor be-
skæftigelse. 

Det problem er kun blevet forværret 
de seneste måneder.

Coronakrisen har været ekstra hård 
for mange af landets dimittender fra især 
de lange videregående uddannelser, som 
har fået endnu sværere ved at finde et job. 

Det viser opgørelser foretaget for 
Mandag Morgen af jobcentre i nogle af 
landets største studiebyer. Se figur 1. 

Hvor en by som Aalborg sidste år på 
dette tidspunkt havde 1.100 ledige di-
mittender, er antallet nu steget til 1.600. 
Hver fjerde af byens ledige er nu dimit-
tender. Og de udgør over halvdelen af de 
ledige i flere a-kasser. Et tal, der forment-
lig vil stige yderligere, når det næste kuld 
af nyuddannede springer ud om få uger. 

Aalborgs borgmester, formand for 
KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerservice-
udvalg Thomas Kastrup-Larsen (S), er 
bekymret for, at de nuværende ledige di-
mittender bliver skubbet endnu længere 
bag i arbejdsløshedskøen.

“Allerede nu har coronakrisen haft 
en kraftig indvirkning på dimittendle-
digheden. I de kommende uger afslutter 
rigtig mange unge deres uddannelser. 
Nogle af dem får umanerligt svært ved at 
finde sig et job. Dem er jeg bekymret for,” 
siger han. Se sidehistorie: ‘Jobcentret ef-
teruddanner nyuddannede’ på side 8.

Stigning på over 30 procent  
i København

Andre af landets store studiebyer som 
København, Aarhus og Odense melder 
om lignende problemer. 

S P E C I A L

Kort sagt  

Hele 60 procent af en ungdomsårgang gennemfører nu en videre-
gående uddannelse, men flere nyuddannede bliver arbejdsløse. En 
udvikling, coronakrisen har forstærket. Det rammer især nyuddan-
nede akademikere.

De centrale spørgsmål   

• Coronakrisen forøger arbejdsløshed blandt nyuddannede akademi-
kere mellem 30 og 50 procent i de store universitetsbyer

•  Jobcentre klar med efteruddannelse af nyuddannede akademikere

•  Fagforeninger efterlyser målrettet hjælp til nyuddannede

•  Ministre vil oprette partnerskaber for at målrette uddannelser til 
job.

Perspektivet   

Stærkt stigende arbejdsløshed blandt dimittender får nu konse-
kvenser. Efter sommer skal nye partnerskaber mellem blandt andet 
universiteter og virksomheder sikre, at uddannelse ikke ender i ar-
bejdsløshed. Jobcentre håber på gennembrud for akademikere i små 
og mellemstore virksomheder.

Torben K. Andersen, Jens 
Reiermann og Jeppe Sahlholdt
tka/jre/sahlholdt@mm.dk
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København har for eksempel oplevet 
en stigning i antallet af ledige dimitten-
der på over 30 procent i forhold til præcis 
samme tidspunkt sidste år, så antallet 
her i begyndelsen af juni 2020 nu er oppe 
på 7.450 personer. 

I flere af akademikernes a-kasser som 
CA, Magistrenes og Akademikernes ud-
gør dimittender nu fire-fem ud af ti le-
dige. 

“Det er enormt bekymrende. Vi vil 
gerne – i gåseøjne – vende dem i døren, 
så de kommer i arbejde hurtigst muligt. 
Hvis de først hænger i ledighed i halve 
eller hele år, kan det bide sig fast og vil 
kunne mærkes både mentalt og øko-
nomisk,” siger Københavns beskæfti-

gelses- og integrationsminister Cecilia 
Lonning-Skovgaard (V).

Udsatte akademikere

Gennem de senere år er det lykkedes at 
uddanne langt flere unge end tidligere. 
Alene landets universiteter har de sene-
ste ti år næsten fordoblet produktionen 
af nye kandidater, så de sidste år sendte 
23.000 kandidatuddannede ud på ar-
bejdsmarkedet. 

Den gode historie er, at langt de fleste 
har fundet sig et job, den mindre gode 
er, at udviklingen også kan ses på køen 
af arbejdsløse – specielt blandt akade-
mikerne. Antallet af ledige dimittender 
er steget fra 6.000 i 2008 til 20.500 fuld-

tidspersoner i 2018. En udvikling, der ser 
ud til at fortsætte med ekstra styrke i år. 

Allerede før coronakrisen havde de 
nyuddannede akademikere sværere og 
sværere ved at finde et job.

Andelen af kandidater, der bliver ar-
bejdsløse umiddelbart efter deres ud-
dannelse, var således  20 procent tilbage 
i 2008. Siden er andelen bare steget og 
steget og nærmer sig nu hastigt 40 pro-
cent. Det viser tal fra Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. Se figur 2.

Nu kan det selvfølgelig tage tid at fin-
de sig et job efter endt uddannelse. Men 
knap to år efter at de unge er blevet fær-
dige med deres uddannelse, er hele otte 
procent stadig arbejdsløse. Andelen har 

Figur 1  —  Ledigheden blandt unge akademikere er steget siden 2017. Stigningen har taget fart under coronakrisen i år.    
Langt de �este er helt nyuddannede.

KILDE  —   Odense Kommune, Danmarks Statistik AUF02 (januar 2017 til oktober 2019) og AUF01 (november 2019 til april 
2020).

Coronakrisen rammer unge akademikere
Antal fuldtidsledige akademikere mellem 20 og 30 år, a-kasser, april 2017, april 2018, april 2019 og april 2020
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stabiliseret sig på dette høje niveau, selv 
om arbejdsløsheden før coronakrisen 
var under det halve for alle danskere. Og 
på et tidspunkt med en ledighed på otte 
procent for dimittenderne slog beskæfti-
gelsen danmarksrekord, og mange virk-
somheder havde svært ved at skaffe den 
nødvendige arbejdskraft. 

Udviklingen smitter også af på de of-
fentlige udgifter til aktivering og ydelser 
til dimittender. De er i denne periode ste-
get fra cirka 1 milliard kroner til 3,5 mil-
liarder kroner, viser et svar fra beskæfti-
gelsesminister Peter Hummelgaard (S) i 
Folketinget. 

Bekymrende udvikling

Hvis de nyuddannede går i en længere 
periode efter studiet uden at komme i 
job, koster det naturligvis i lønningspo-
sen. Men det kan også mindske deres 
chancer for at komme i beskæftigelse 
mange år frem i tiden. 

“Derfor er udviklingen rigtig bekym-
rende,” siger en af landets førende eks-
perter på området, chefanalytiker Mie 
Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, som har lavet masser af 
analyser af dimittendledigheden gen-
nem årene.

“Vi ved, at hvis nyuddannede begyn-
der deres karriere med at være ledige, 
har det en betydning for deres karriere 
op til ti år efter. Arbejdsgivere vil have 
folk med uddannelse og erfaring. Her 
har vi nogle folk, som har uddannelse, 
men ingen erfaring. De kommer lynhur-
tigt bag i køen, da der kommer nogle nye 
med endnu mere ny viden,” tilføjer Mie 
Dalskov Pihl.

Hendes undersøgelser af dimittend-
ledigheden viser blandt andet, at nyud-
dannede akademikere, der begynder 
arbejdslivet med mindst seks måneders 
ledighed, har et indkomsttab på hele 17 
procent ti år efter endt uddannelse. De 
kan måske gå fra vikariat til vikariat. El-
ler de kan være nødt til at tage et job, de 
er overuddannet til.

Det har også en mærkbar effekt på 
deres fremtidige beskæftigelsesmulig-
heder. Akademikere, der går direkte ud i 
ledighed i en længere periode, har i snit 
et fald i beskæftigelsesgraden på ni pro-
centpoint tre år efter endt uddannelse 
sammenlignet med de akademikere, 
som ryger hurtigt ud i job. 

To sider af mønten

Mie Dalskov Pihl understreger, at en væ-
sentlig forklaring på den høje ledighed 
blandt nyuddannede akademikere er, at 
der bliver uddannet mange flere end tid-
ligere. For når antallet af nyuddannede 

læger, ingeniører og andre akademikere 
er fordoblet på få år, betyder det også, at 
arbejdsmarkedet skal absorbere langt 
flere end tidligere. 

Så selv om Danmark har haft økono-
misk højkonjunktur i flere år, har ande-
len af nyuddannede ledige akademikere 

stabiliseret sig på et relativt højt niveau. 
Se figur 3 og 4.

“På den ene side går det jo meget godt, 
når vi tager i betragtning, hvor mange 
flere akademikere der bliver uddannet 
hvert år. Vi skal også huske på, at hvis 
man er ung og ufaglært, så står man 

Figur 2  —  Mere end hver tredje nyuddannede akademiker påbegynder 
sin erhvervskarriere som arbejdsløs. Efter 7 kvartaler er 8 procent af di-
mittenderne stadig ledige på trods af den tårnhøje beskæftigelse før coro-
nakrisen.

KILDE  — Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Dimittender er længere tid om at få job

Ledighed blandt nyuddannede akademikere, antal kvartaler efter fuldført 
uddannelse, 2007-2019
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Figur 3 —  Siden 2005 er antallet af nyuddannede akademikere næsten 
fordoblet. Det forklarer en del af den høje ledighed blandt akademikere.

KILDE  —  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Antallet af akademikere er fordoblet 

Antal nyuddannede akademikere og antal ledige 26 uger efter endt 
uddannelse siden 2005
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rigtig dårligt. Her taler vi trods alt om 
nogle, som har fået en uddannelse. Det 
skal nok hjælpe dem på den lange bane, 
selv om overgangen fra studie til arbejde 
formentlig vil være længere for langt de 
fleste.”

“På den anden side kunne vi have hå-
bet på, at andelen af nyuddannede ledige 
akademikere kunne være faldet mere 
med de gode konjunkturer, vi havde før 
coronakrisen,” siger Mie Dalskov Pihl.

Regeringen har planer i støbeskeen

Der findes ingen quickfix-løsninger til 
at få bugt med den stigende ledighed 
blandt nyuddannede akademikere. Men 
den store opgave med dimittendledighe-
den kan groft sagt deles op i to. 

Den ene del handler om løsninger nu 
og her for de nyuddannede arbejdsløse. 
Den anden del handler om et mere struk-
turelt greb, der skal sikre, at de stude-
rende fremover på universiteterne opnår 
de kompetencer , arbejdsmarkedet efter-
spørger.

Regeringen forbereder for øjeblik-
ket flere strukturelle greb for at få bugt 
med den stigende dimittendledighed. 
Målet er, helt som Socialdemokratiet lo-
vede under valgkampen, at videregående 

uddannelser fører til et job – og ikke til 
ledighed. “Ansvaret for ikke at uddanne 
til arbejdsløshed bliver kun endnu større 
nu, hvor vi står midt i en økonomisk kri-
se,” siger uddannelses- og forskningsmi-
nister Ane Halsboe-Jørgensen. Se hele 
interviewet med ministeren på side 12. 

Regeringen har også planer om at op-
rette et helt nyt partnerskab for at mind-
ske dimittendledigheden. Ane Halsboe-
Jørgensen præsenterer sin endelige plan 
om partnerskabet efter sommerferien. 
Se tekstboks på side 11.

Brandslukning

På den korte bane efterlyser en lang ræk-
ke aktører lige nu forskellige initiativer 
for at hjælpe de mange nyuddannede ar-
bejdsløse. 

De efterlyser blandt andet, at de stu-
derende får knyttet et ekstra semester, 
det 11. semester, på deres uddannelser. 
De skal altså fortsætte med SU i endnu 
seks måneder. Tiden skal så bare ikke 
bruges på at toppe op med flere akademi-
ske kvalifikationer, men på at erhverve 
de jobnære kompetencer i for eksempel 
it eller projektledelse, som virksomhe-
derne efterspørger.

Formanden for Akademikerne, Lars 

Qvistgaard, frygter, at vi er ved at få en 
coronageneration af unge arbejdsløse, 
og har en række ideer til at undgå ka-
tastrofen. Han foreslår derfor en slags 
nødhjælpspakke, som blandt andet skal 
sætte brug af dagpengeneklip på standby 
for nyuddannede. Og så vil han lade stu-
derende, der bliver forsinkede på grund 
af coronakrisen, få ret til studietidsfor-
længelse.

“De videregående uddannelser er sty-
ret meget hårdt på økonomien i forhold 
til hurtig gennemførelse. Men nu står vi 
i en så særlig situation på arbejdsmarke-
det, at vi burde give de studerende nogle 
friere tøjler i forhold til at forsinke stu-
dietiden,” siger Lars Qvistgaard. Se også 
artiklen ‘Fagforeninger frygter coro-
nageneration af arbejdsløse nyuddannede’ 
på side 10.

Der er også generelt stor opbakning til 
regeringens planer om at styrke samar-
bejdet mellem universiteter og erhvervs-
liv i et nyt partnerskab.

“Det er en god ide at etablere et stærkt 
partnerskab mellem universiteter og ar-
bejdsmarked. Det vil særlig være godt, 
hvis man tog kommuner og jobcentrene 
med, så man arbejdede i en treenighed 
og kunne gå til problemstillingen fra alle 
sider,” siger Aalborgs borgmester, Tho-
mas Kastrup-Larsen.

Han har allerede et ønske til, hvad et 
sådant partnerskab kunne arbejde med.

“En del af vores erhvervsliv har endnu 
ikke taget den højtuddannede arbejds-
kraft til sig. Det ville være godt at få styr-
ket arbejdet med at hjælpe virksomheder 
til at udvikle deres forretning ved at an-
sætte de unge nyuddannede,” siger borg-
mesteren. 

Erfaring, erfaring, erfaring

De studerende kan også gøre meget 
selv for at forbedre deres chancer for at 
få drømmejobbet. Chefanalytiker Mie 
Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd opfordrer de studerende til 
at skaffe sig et relevant studiejob, da det 
giver dem væsentlig bedre kort på hån-
den.

“Mangler studerende et år eller halv-
andet af deres studie, vil jeg virkelig 
opfordre dem til at udnytte tiden til at 
få noget studierelevant arbejde. Vi kan 
se, at det er noget af det, som betyder 
allermest. Erfaring, erfaring, erfaring. 
Det betyder langt mere end karakterer 
og at blive hurtigt færdig med studiet. 
Alt hvad man kan få af praktik, erfaring, 
casestudier og connections med virksom-
heder er en rigtig god ide og vil bringe 
dem nærmere drømmejobbet,” siger Mie 
Dalskov Pihl   •

Figur 4  —  Det er ikke for alvor lykkedes at knække kurven for ledige ny-
uddannede akademikere på trods af de gode økonomiske konjunkturer før 
coronakrisen. Den høje andel skal dog ses i sammenhæng med, at antallet 
af nyuddannede akademikere næsten er fordoblet siden 2005.

NOTE1  — Analysen omfa�er nyuddannede fra ordinære fuldtidsuddannelser 
inden for erhvervsuddannelserne, korte videregående uddannelser, professi-
onsbacheloruddannelser og kandidatuddannelser. 

KILDE  —Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

Flest ledige akademikere

Andel nyuddannede, der er ledige 26 uger efter endt uddannelse, fordelt på 
forskellige uddannelsestyper¹, procent
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Stærkt stigende arbejdsløshed blandt nyuddannede akademikere får borgmestre og jobcentre til at 
tænke nyt. De tilbyder kurser i de jobfunktioner, som nyuddannede efter fem års uddannelse ikke 
har tilegnet sig. Og så efterlyser de bedre muligheder for at etablere praktikforløb i virksomheder.

Nyuddannede skal  
på efteruddannelse

P O L I T I K O G V E L FÆ R D

I 
de fire store universitetsbyer, 
København, Odense, Aarhus og 
Aalborg, er jobcentrene klar til at 
efteruddanne mange af de unge 

nyuddannede akademikere.    
Det lyder umiddelbart som noget af 

et paradoks. Nu har de jo lige brugt fle-
re år på deres studie og er endelig klar 
til at gå efter drømmejobbet. 

Men efter fem års uddannelse 
mangler nyuddannede akademikere 
nogle af de kompetencer, virksomhe-
derne efterspørger.

“De unge nyuddannede skal være 
meget mere plug and play i forhold til 
arbejdsmarkedets behov,” siger Cecilia 
Lonning-Skovgaard (V), der er beskæf-
tigelsesborgmester i København.

Samme toner lyder fra borgmester-
kontoret i Aalborg. 

“De nyuddannede kunne have gavn 
af at deltage i aktiviteter, der bringer 
dem tættere på arbejdsmarkedet. Det 
kunne være målrettede kurser i it, 
marketing eller andet, som virksomhe-
derne efterspørger,” siger Thomas Ka-
strup-Larsen (S), borgmester i Aalborg.

Lige nu er der ifølge de to borgme-
stre brug for en ekstra indsats over for 
dimittenderne. Jobcentrene i Køben-
havn og Aalborg har i opgørelser, lavet 
for Mandag Morgen, påvist, at corona-
krisen har ført til markante stigninger 
i ledigheden blandt dimittenderne. 
I København ligger ledigheden nu 31 
procent over niveauet for præcis et år 
siden, og i Aalborg er ledigheden for de 

nyuddannede steget med hele 49 pro-
cent på et år. Se figur 1.

Et ekstra semester

For mange nyuddannede unge er der 
virkelig tale om dårlig timing. De af-
slutter deres uddannelse på et tids-
punkt, hvor den i forvejen høje ledig-
hed blandt nyuddannede er rekordhøj.

De to borgmestre frygter, at corona-
krisen kan føre til, at en årgang nyud-
dannede kan hænge fast i arbejdsløshed.

Thomas Kastrup-Larsen er derfor 
klar til at lægge et 11. semester til de 
studerendes uddannelse, et semester, 
der skal være øremærket til jobrettede 
kurser eller egentlige praktikforløb.

“Man kunne tilbyde de studerende 
et ekstra semester, helt ligesom vi 
gjorde under finanskrisen. Det har AC 
foreslået, og jeg synes, det er et godt 
udspil. Det er bedre at give dem nogle 
ekstra kompetencer end at sende dem 
ud på ledighedsydelse i et jobcenter,” 
siger han.

Dertil kommer, at virksomhederne 
kan efterspørge mere arbejdskraft, når 
det 11. semester slutter omkring nytår.

“Der er måske et mere rimeligt ar-
bejdsmarked om et halvt år,” siger Tho-
mas Kastrup-Larsen.

Også DI presser på for at forlænge 
studietiden med et 11. semester. Der er 
tale om et nybrud for organisationen, 
der tidligere har afvist en sådan model.

I København er Cecilia Lonning-

Skovgaard kendt for klare borgerlige og 
liberale holdninger. I en mere normal 
situation ville hun afvise tanken om at 
forlænge studierne.

“Normalt ville jeg som borgerlig 
ikke gribe til den slags forslag, men lige 
nu skal vi kigge på alle gode forslag,” si-
ger hun.

Lovændring modarbejder 
praktikforløb

Meget tyder altså på, at politikere, 
jobcentre og organisationer lige nu gri-
ber efter alle de redskaber, de kan få øje 
på, for at undgå, at en meget stor andel 
unge nyuddannede påbegynder deres 
erhvervskarriere på et jobcenter – og 
måske bliver hængende i arbejdsløshed 
i en længere periode.

Det hele sker med et udtalt fokus på 
at levere de ekstra kompetencer, virk-
somhederne efterspørger.

Ved siden af kompetencerne efter-
spørger de to borgmestre bedre mulig-
hed for at sende de nyuddannede ud i 
praktikforløb i en virksomhed.

“Det kunne også være spændende at 
sende de nyuddannede ud i længere-
varende forløb i en virksomhed,” siger 
Thomas Kastrup-Larsen.

Lige præcis her støder borgmestrene 
ind i den reviderede og forenklede lov-
givning på beskæftigelsesområdet.

Indtil nytår kunne jobcentrene etab-
lere praktikforløb på fire, otte eller tret-
ten uger. Men forenklingen betyder, at 

Torben K. Andersen 
tka@mm.dk  
Jens Reiermann
jre@mm.dk

Research: Jeppe Sahlholdt

Det er bedre at give dem  
nogle ekstra kompetencer end at sende 

dem ud på ledighedsydelse i et jobcenter.
Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester i Aalborg



—   9   —

S P E C I A L

jobcentre nu kun kan tilbyde praktik-
forløb til nyuddannede akademikere 
med en standardlængde på fire uger. 

Netop den begrænsning ærgrer Ce-
cilia Lonning-Skovgaard.

“Jeg synes, vi skal kunne reagere 
hurtigere lige nu. Vi har nogle nyud-
dannede, som burde kunne komme i 
praktik med det samme, og måske ville 
de have glæde af forløb på mere end fire 
uger. Det kunne være, de skulle være 
ude i en virksomhed i otte eller tretten 
uger,” siger hun.

Akademikerne og 
de små virksomheder

Aarhus kæmper også med at få bragt di-
mittendledigheden ned. 

Her er antallet af akademikere på det 
aarhusianske arbejdsmarked mere end 
fordoblet fra godt 21.000 i 2008 til nu 

over 50.000. Det kan også mærkes på 
køen af ledige i jobcenteret. 

Allerede før coronakrisen satte ind, 
var antallet af ledige akademikere i al-
deren 20-34 år næsten firdoblet i Aar-
hus.  Nu har coronakrisen forstærket 
problemet. 

I Odense har man helt som i de tre 
andre universitetsbyer kunnet se, hvor-
dan ledigheden blandt dimittenderne 
har været stigende gennem de seneste 
år.

Når ledigheden blandt de nyuddan-
nede stiger, er det blandt andet, fordi 
virksomheder ikke efterspørger deres 
kompetencer. På Fyn gælder det særligt 
de små og mellemstore virksomheder, 
der traditionelt ikke ansætter akademi-
kere.

“Vi har mange små og mellemstore 
virksomheder her på Fyn, og de skal 

vænne sig til, at de også kan ansætte 
akademikere. Der går lidt tid, før virk-
somhedsejerne kan se fordelene ved 
akademikerne,” siger han.

Gode erfaringer med talentforløb

Allerede i forbindelse med budgettet 
for 2020 afsatte byrådet i Odense eks-
tra penge til øremærkede indsatser 
over for dimittenderne, fordi man alle-
rede dengang kunne se, at stadigt flere 
gik fra uddannelserne og lige ned på 
jobcentret for at melde sig arbejdsløse.

“Vi har gode erfaringer med særlige 
talentforløb, hvor et lille team af ledige 
akademikere og en virksomhed sam-
arbejder om at løse en opgave,” siger 
Gorm Hjelm Andersen.

Det er virksomhederne selv, der de-
finerer den opgave, de gerne vil have 
løst. Nyuddannede akademikere frem-
sætter på den baggrund forslag til, 
hvordan de kunne bidrage med en løs-
ning. Virksomheden vælger så de kan-
didater, de gerne vil samarbejde med.

“Det interessante er, at virksomhe-
derne ikke kender til de lediges kon-
krete uddannelse. De ved altså ikke, 
om det er en humanist eller en teknisk 
uddannet akademiker, der har stillet 
det forslag, de gerne vil arbejde videre 
med. Det betyder, at de i praksis oftere 
vælger kandidater med humanistiske 
uddannelser, end de plejer,” siger Gorm 
Hjelm Andersen.

Fokus på SMV’er

I Nordjylland er arbejdsmarkedet helt 
som på Fyn kendetegnet ved de mange 
små og mellemstore virksomheder.

“Virksomhederne i Nordjylland har 
været meget tilbageholdende med at 
tage akademikere ind. Men coronakri-
sen har også vist, at de virksomheder, 
der halter bagefter med digitaliserin-
gen, har været ekstra udsat. Hvis vi skal 
hjælpe dem, så er en af løsningerne at 
styrke deres kompetenceprofil og få 
flere højtuddannede ud hos dem,” siger 
Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-
Larsen.

Også i København er der fokus på 
jobmulighederne i de små og mellem-
store virksomheder. Her lægger Cecilia 
Lonning-Skovgaard op til et tættere 
samarbejde med jobcentrene i regio-
nens andre kommuner.

“Vi skal udbygge samarbejdet på 
tværs af kommunegrænserne, så vi kan 
finde jobåbninger til de nyuddannede i 
de små og mellemstore virksomheder, 
også selv om det ikke er i København, 
men i Ballerup eller i Frederikssund,” 
siger hun   •

Figur 1 —  På bare et år er ledigheden blandt dimittender steget markant i 
de to universitetsbyer. Ledigheden blandt dimittender stiger normalt i juni 
og juli, hvor de afslutter deres uddannelse. Derefter falder ledigheden 
måned for måned. Coronakrisen har vendt den udvikling.

KILDE  —  Jobcenter Aalborg og Beskæ�igelsesforvaltningen i Københavns 
Kommune.

Dimittender i København og 
Aalborg er hårdt ramt af coronakrise

Ledighed blandt dimittender, jobcenter Aalborg og København, maj-juni 
2019 og maj-juni 2020
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Coronakrisen kan kaste denne sommers nyuddannede akademikere ud i en sort sommer  
med høj ledighed og holde dem i mørket mange år frem. Fagforeningerne er klar med en  
lang ønskeseddel til regeringen for at holde hånden under nyuddannede ledige.

Fagforeninger frygter 
coronageneration af  
arbejdsløse nyuddannede

P O L I T I K O G V E L FÆ R D

D
e er ikke optimistiske, de 
kandidatstuderende, som til 
sommer skal ud og søge deres 
første job efter mange års ud-

dannelse.
Coronakrisen har vendt op og ned på 

arbejdsmarkedet, som for bare få måne-
der siden var præget af vækst og frem-
gang. 

I en undersøgelse foretaget af Djøf 
siger 56 procent af de adspurgte kandi-
datstuderende, at coronakrisen har gjort 
jobmulighederne dårligere eller meget 
dårligere. En fjerdedel overvejer at ud-
skyde færdiggørelsen af studiet til et 
senere tidspunkt, hvor der igen er efter-
spørgsel efter arbejdskraft.

De nyuddannede vil til sommer til-
slutte sig ledighedskøen som en slags 
anden bølge under coronakrisen, hvor 
den første bølge ramte Danmark i marts 
og indtil nu har betydet knap 50.000 fle-
re ledige. 

Og når tredje bølge måske indtræffer 

efter udfasningen af hjælpepakkerne 
engang i efteråret, og dem med lange 
opsigelsesvarsler melder sig ledige, vil 
en stor del af de unge dimittender stå til-
bage bagerst i køen.

Selvom ledigheden blandt nyuddan-
nede normalt er højere end den generelle 
ledighed, frygter man i fagforeningerne, 
at krisens omfang vil sende denne som-
mers dimittender på slingrekurs i deres 
videre karriereforløb.

“Vi må ikke tabe dem på gulvet, så de 
bliver den uheldige coronaårgang,” siger 
formanden for Dansk Magisterforening, 
Camilla Gregersen, og tilføjer:

“De vil få svært ved at finde hurtigt 
fodfæste på arbejdsmarkedet, så det er 
helt afgørende, at vi får givet en hjælpen-
de hånd til de unge. Vi ved, at de unge 
bliver stressede af udsigt til ledighed, og 
vi ved fra finanskrisen, at det også giver 
et mangeårigt lønefterslæb for dem, der 
bliver ramt.”

Ønskeseddel til regeringen

Regeringen er langt fremme med sine 
planer om at oprette et partnerskab for 
at få ideer fra alle sider til at nedbringe 
den høje  dimittendledighed. Fokus vil 
være på at få indsatsen til at virke bedre 
i a-kasser, jobcentre og på uddannelses-
institutionerne. Og på at få virksomhe-
derne til at åbne dørene mere op for di-
mittenderne. 

Det er på forhånd givet, at partner-
skabet skal omfatte universiteter, andre 
videregående uddannelsesinstitutioner 
og virksomheder. Men endnu er den en-
delige kreds af partnere ikke fastlagt.

Forslaget om partnerskabet  falder i 
god jord i fagbevægelsen. De opfordrer 
til at få det etableret hurtigst muligt, så 
man sammen kan hjælpe sommerens 
nyuddannede i job.

“Et større partnerskab kan gøre os 
endnu klogere, og det bør være med be-
skæftigelsesministeren for bordenden,” 
siger Camilla Gregersen.

Et konkret initiativ, som man vil 
kunne drøfte i et sådant partnerskab, er 
ifølge hende en håndholdt indsats rettet 
mod de nyuddannede for at finde jobmu-
ligheder der, hvor der på trods af corona-
krisen stadig er nogle.

“Man bør lave en pulje nu, så der er 
midler til konkret at få matchet den en-
kelte dimittend med de virksomheder, 
som har brug for netop den enkeltes 
kompetencer. Det personlige og hånd-
holdte er altid lidt dyrere end bare at 
køre en masse samtaler. Men det giver en 
bedre chance for, at man får flyttet en fra 
dagpengesystemet over i skattebetalen-
de arbejde. Og det er en god forretning,” 
siger Camilla Gregersen.

Udskyd eksamen

Hos Akademikerne efterlyser man også 
mere samarbejde på tværs af organisati-
onerne. Og så vil man samtidig kigge på, 
om man kan udskyde nogle af dimitten-
dernes afslutning, så de kommer ud på 
arbejdsmarkedet på et bedre tidspunkt.

“Vi er meget bekymrede for, hvad der 
kommer til at ske med ledigheden blandt 
denne sommers dimittender. Det er det 
mest presserende problem lige nu, og 
forhåbentligt kan vi få løst det hurtigt 
med de andre parter,” siger Lars Qvist-
gaard fra Akademikerne.

Vi må ikke tabe dem på gulvet,  
så de bliver den uheldige coronaårgang.

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening

Jeppe Sahlholdt
sahlholdt@mm.dk
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Han ser meget gerne noget mere 
handlekraft fra beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard (S) og uddannelses- 
og forskningsminister Ane Halsboe-Jør-
gensen (S). 

Akademikerne har derfor udarbejdet 
en række initiativer, som skal modvirke 
ledigheden for nyuddannede. De fore-
slår blandt andet, at det skal være mere 
attraktivt for virksomheder at ansætte 
nyuddannede, brug af dagpengeneklip 
skal sættes på standby for nyuddannede, 
og studerende, der bliver forsinkede på 
grund af coronakrisen, får ret til studie-
tidsforlængelse. 

“Måske skal vi give de studerende 
mulighed for at skynde sig langsomt, så 
vi modvirker den effekt, de 81.000 ny-
uddannede, som træder ind på arbejds-
markedet i 2020, vil have på ledigheden. 

Uddannelsesinstitutionerne er styret 
meget hårdt på økonomien i forhold til 
gennemførelse, så måske burde man give 
uddannelserne lidt friere tøjler i forhold 
til at dispensere for forsinkelser på stu-
dietiden,” siger Lars Qvistgaard.

Kraftig cocktail

Direktør i a-kassen CA, Christian Friis, 
fortæller, at der bliver markant flere le-
dige blandt hans 66.000 medlemmer på 
grund af coronakrisen. Han kalder ud-
viklingen for en kraftig cocktail.

“Ledigheden er jo eksploderet de se-
neste par måneder, og vi har endnu ikke 
set toppen, hvor dimittendsæsonen star-
ter. Vi går fra et niveau på omkring 3.500 
ledige til 5.500 ledige. Altså knap en for-
dobling, og det er meget dramatisk i en 
a-kasse som vores,” siger han.

Det vigtigste, politikerne kan gøre, er 
ifølge ham at skabe vækst i erhvervslivet, 
så der igen kommer behov for arbejds-
kraft – også for de nyuddannede dimit-
tender. 

Af særlige initiativer, som kan iværk-
sættes nu, foreslår han en ekstraordinær 
mulighed for job med løntilskud i private 
virksomheder allerede efter en måneds 
ledighed.

“Hvis man som nyuddannet kan 
komme ind i en virksomhed med noget 
offentligt tilskud med sig, så er der en ret 
høj procentdel af de kandidater, som op-
når ansættelse bagefter,” siger Christian 
Friis.

Kom ned fra elfenbenstårnet

Af mere langsigtede mål nævner alle tre 
formænd mere praktik på de videregå-
ende uddannelser som et godt redskab 
for den enkelte studerende, som vil have 
lettere ved at se sig selv i en jobfunktion 
og desuden have tættere adgang til de re-
levante virksomheder.

“Mere praktik på universiteterne ska-
ber ikke flere job i sig selv, men det vil 
skabe langt bedre forudsætninger for 
den enkelte studerende, som udbygger 
sine kompetencer. Og det vil også vise 
virksomhederne, hvad de går glip af,” si-
ger Christian Friis.

Han foreslår derfor, at man udvider 
brugen af virksomhedspraktik, også 
efter endt uddannelse. Det kan måske 
hjælpe den pukkel af dimittender, som 
tilslutter sig ledighedskøen lige om lidt.

“Gerne både 8, 12 og 16 ugers praktik 
i virksomheder fra første ledighedsdag. 
Det kan give virkelig god mening at ud-
vide det, for de nuværende fire uger er 
for kort tid og har ikke nogen stor effekt,” 
siger han.

Camilla Gregersen fra Dansk Magi-
sterforening ser også praktik som et til-
tag, der på længere sigt kan hjælpe på 
den høje dimittendledighed.

“Vi kan i hvert fald se, at det at have 
haft berøring med potentielle arbejds-
pladser har stor betydning. Det kan være 
i praktik eller i studiejob. Alle de ting bi-
falder vi, og vi råder de unge til at lægge 
det ind i deres studieforløb,” siger hun.

Også Lars Qvistgaard bakker op om 
mere praktik på de videregående uddan-
nelser.

“Der er ingen tvivl om, at en større 
grad af praksiskobling mellem studierne 
og arbejdsmarkedet på den lange bane 
kan være med til både at give de stude-
rende et bedre blik for, hvad der bliver 
efterspurgt, men selvfølgelig også, at 
virksomhederne får bedre indtryk af de 
studerende,” siger han   •

Initiativer og planer om dimittender

Det har skiftende regeringer gjort  
for at mindske dimittendledigheden

• Ledighedsbaseret dimensionering med loft over optaget til 
uddannelser med systematisk høj ledighed 

• Universiteternes ansøgninger om nye uddannelser skal 
prækvalificeres af et rådgivende udvalg, der vurderer, om 
uddannelsen er relevant for arbejdsmarkedet

• Vejledningsportalen Uddannelseszoom hjælper unge til 
at sammenligne uddannelser i forhold til for eksempel 
dimittendernes ledighed, inden de træffer deres uddannelsesvalg

• Forlænget traineeordning i 2020, så flere ledige dimittender kan 
komme ud på en arbejdsplads

• Mere fleksible uddannelsesmuligheder, så studerende for 
eksempel kan arbejde efter deres bachelor og vende tilbage til en 
kandidatuddannelse

• Studerende kan tage en erhvervskandidatuddannelse, mens de er 
i job 

• En andel af bevillingerne til universiteterne afhænger af, om de 
får dimittenderne hurtigt i arbejde. 

Det har regeringen planer om at gøre  
for at mindske dimittendledigheden

• Oprette nyt partnerskab for at åbne døre til virksomheder og 
bygge bro mellem uddannelser og arbejdsmarked

• Fremme optaget på uddannelser, hvor der er mangel på hænder, 
som sygeplejerske, lærer og pædagog samt inden for STEM-fag 
som naturvidenskab, teknik, ingeniør og it

• Lave forbedringer af den ledighedsbaserede 
dimensioneringsmodel på baggrund af en evaluering af 
modellen.

Kilde      Folketinget.

https://www.akademikerne.dk/wp-content/uploads/2020/06/Hj%C3%A6lpepakkke-til-Nyuddannede_version3.pdf
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Særligt universiteter skal hjælpe studerende med at bygge bro fra uddannelse til job.  
Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og bebuder forslag om 
etablering af nyt partnerskab mellem unge, universiteter og virksomheder efter sommerferien. 
Kommuner og jobcentre håber på invitation til at deltage i partnerskabet.

Uddannelsesministeren:

Partnerskaber mellem 
universiteter og virksomheder 
skal sende flere studerende i job

P O L I T I K O G V E L FÆ R D

L
ige nu uddanner universiteter og 
andre videregående uddannelses-
institutioner flere og flere stude-
rende direkte til arbejdsløshed.

Det er blevet særlig tydeligt under co-
ronakrisen, hvor ledigheden blandt ny-
uddannede i de fire store universitetsbyer 
nu ligger mellem 30 og 50 procent over 
niveauet på samme tidspunkt sidste år. Og 
niveauet sidste år var allerede højt.

På den baggrund forbereder uddan-
nelses- og forskningsminister Ane Hals-
boe-Jørgensen to tiltag, der skal vende 
udviklingen. Hensigten er, som Socialde-
mokratiet allerede sagde op til valget, at 
“målet med en videregående uddannelse 
er at få et job”.

“Når op mod hver femte nyuddannede 
akademiker står i en arbejdsløshedskø, er 
det ikke bare et her-og-nu-problem, men 
også et strukturelt problem. I løbet af få 
måneder vil vi fremlægge et forslag til et 
partnerskab, der skal forbedre de stude-
rendes overgang fra uddannelse til et job,” 
siger hun.

Derefter vil ministeren “genbesøge” 
den dimensioneringsmodel, der siden 2015 
har lagt loft over optaget af studerende på 
de uddannelser, hvor de nyuddannede har 
en høj ledighed.

“Den høje arbejdsløshed blandt dimit-
tenderne er en påmindelse om, hvor vig-
tigt det er at dimensionere uddannelserne 
rigtigt. Nu har modellen fungeret i fem år, 
og det skal vi lære af. På lidt længere sigt 
skal vi have genbesøgt dimensionerings-
modellen,” siger Ane Halsboe-Jørgensen 
og fortsætter:

“Ansvaret for ikke at uddanne til ar-
bejdsløshed bliver kun endnu større nu, 
hvor vi står midt i en økonomisk krise.”

Selv om målet med de to redskaber, de 
nye partnerskaber og en mulig kommende 
justering af dimensioneringen, er det sam-
me, nemlig at sikre en mere direkte vej fra 
uddannelse til job, er der store forskelle på, 
hvor hurtigt de virker.

Partnerskaberne kan formentlig ret 
hurtigt sætte gang i aktiviteter, der tuner 
de studerende ind på mulige jobåbninger 
efter endt uddannelse. Omvendt vil en 
dimensionering tidligst påvirke og også 
reducere optaget af studerende fra og med 
sommeren næste år. Den endelig effekt 
viser sig først, når de studerende afslutter 
deres uddannelse fem år senere.

Partnerskaber med de unge

De nye partnerskaber har været på tegne-
brættet siden januar, fordi antallet af ar-
bejdsløse kandidater fra universiteterne 
allerede på det tidspunkt var rekordhøjt.

Nu skal de kommende partnerskaber 

ifølge Ane Halsboe-Jørgensen også omfat-
te andre videregående uddannelser.

“Før coronakrisen var ledigheden først 
og fremmest høj blandt nyuddannede aka-
demikere. Nu ser det ud til, at andre grup-
per af nyuddannede også har svært ved 
at finde sig et job. Derfor tror jeg, vi skal 
tænke bredere om vores partnerskaber,” 
siger hun.

I det kommende udspil – et samarbejde 
med beskæftigelsesminister Peter Hum-
melgaard – lægger hun og regeringen op 
til, at repræsentanter fra de unge selv, ud-
dannelsesinstitutioner og virksomheder 
skal samarbejde om en bedre overgang 
mellem uddannelse og job.

“Vi skal have fat i de unge selv, i dem, 
der sender de unge af sted, og i dem, der 
skal modtage de unge. Det skal være en del 
af uddannelserne, at de unge forbereder 
sig på det arbejdsmarked, der venter dem 
efter uddannelserne,” siger hun.

Og Ane Halsboe-Jørgensen vil altså lade 
partnerskaberne dække både universite-
terne og andre videregående uddannelser. 
Men opgaverne bliver forskellige.

“Der er forskel på, hvor gode uddannel-
serne er til at forberede de unge til at kom-
me ud på arbejdsmarkedet. Erhvervsaka-
demierne og velfærdsuddannelserne til 
folkeskolelærer, pædagog og sygeplejerske 
har en meget tæt kobling til praksis. Derfor 
skal vi særligt klæde vores nyuddannede 

Vi skal have fat i de unge selv, i dem, der sender de unge af sted,  
og i dem, der skal modtage de unge. Det skal være en del af 

uddannelserne, at de unge forbereder sig på det arbejdsmarked,  
der venter dem efter uddannelserne.

Ane Halsboe-Jørgensen (S), uddannelses- og forskningsminister
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akademikere bedre på til arbejdsmarke-
det. Her skal partnerskaberne være med til 
at løfte den opgave, så det er på plads, in-
den de studerende afslutter deres uddan-
nelse,” siger hun.

Kommuner og jobcentre  
som partnere

De kommende partnerskaber vil på natio-
nalt plan være en nyskabelse. Men rund-
tomkring i landet samarbejder jobcentre, 
uddannelsesinstitutioner og virksomhe-
der allerede nu om at lette overgangen fra 
uddannelse til job.

Indtil nu indgår hverken kommuner 
eller jobcentre imidlertid i Ane Halsboe-
Jørgensen og regeringens planer.

Thomas Kastrup-Lasen har som borg-
mester i Aalborg og formand for KL’s Ar-
bejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 

sagt, at kommunerne og jobcentrene me-
get gerne vil deltage i de kommende part-
nerskaber. 

Hvad siger du til at inddrage kommuner 
og jobcentre?

“Det er dejligt, at folk byder sig til, og at 
man også i kommunerne gerne vil tage an-
svar for det her. Det er rigtig vigtigt. Præcis 
hvordan vi strikker det sammen, det bliver 
vi mere konkrete på,” siger Halsboe-Jør-
gensen.

Du siger, at uddannelserne skal være mere 
relevante for arbejdsmarkedet – hvad tænker 
du? Amerikanske universiteter har typisk en 
særskilt karriereservice, hvor de studerende 
kan få hjælp til at komme videre efter at have 
afsluttet eksamen. I en dansk sammenhæng 
kunne det være, at jobcentrene skulle have en 
plads på uddannelserne?

“Det kan være den type indsatser, men 

det er blandt andet det, partnerskaberne 
skal drøfte i fællesskab. Hvis jeg havde 
alle svarene, var der ikke brug for et part-
nerskab, men det synes jeg faktisk, der er,” 
siger ministeren.

Jobcenter samarbejder  
med universiteter

En række videregående uddannelser har 
afdelinger i København. Det gør kommu-
nen til den absolut største universitetsby 
i Danmark. Kommunen har siden 2019 
og frem til 2022 afsat penge til en særlig 
indsats, “førdimittendindsatsen”, for at 
undgå, at færdige kandidater går lige ud i 
ledighed. 

En evaluering fra slutningen af maj 
viser, at indsatsen indtil videre har været 
helt afhængig af den enkelte universitets-
lærers opbakning. Integrerer han eller hun 
noget, der ligner en karriererådgivning i 
sit undervisningsforløb, så påvirker det de 
studerende. Det har langt mere betydning 
end mere formaliserede fælles events mel-
lem universitetet og jobcentret.

“Jeg tror, vi taler om en kulturel pro-
blemstilling. På amerikanske universiteter 
er der især i det sidste år fokus på den kar-
riere, de studerende skal i gang med, når 
de afslutter deres uddannelse. Der bliver 
hele tiden talt om karriere, og der er sær-
lige centre for karriereservice. Her i Kø-
benhavn kan vi se, at det afhænger meget 
af enkeltpersoners indsats,” siger beskæf-
tigelsesborgmester i København Cecilia 
Lonning-Skovgaard (V), der selv har læst 
på et amerikansk universitet.

Hun oplever ikke, at universiteterne i 
Danmark har et tilsvarende fokus og ef-
terlyser mere af det, hun betegner som en 
“før-service”.

“Vi skal respektere den akademiske 
faglighed, men man kunne godt bygge no-
get mere karriererelateret ind i de stude-
rendes forløb,” siger hun.

Det kunne være kompetencer lige fra 
it og basale jobsøgningskompetencer til 
viden om god mødeledelse. Hun mener 
også, at studerende kunne samarbejde 
med virksomheder om emnet for deres 
specialeafhandling.

Erfaringerne fra førdimittendindsatsen 
i København viser, at aktiviteter skal være 
endda meget målrettede mod den enkelte 
studerende. Der er blandt andet gode er-
faringer med såkaldte erhvervssamtaler 
med hver enkelt studerende.

Jobcentret i København samarbej-
der med Aalborg Universitets afdelinger 
i København og arbejder nu på at etab-
lere et tilsvarende samarbejde med KADK 
(Kunstakademiet) og Roskilde Universitet   
•  jre/tka 
 Research: sahlholdt

Før coronakrisen var ledigheden særlig høj blandt nyuddannede akademikere. “Nu 
ser det ud til, at andre grupper af nyuddannede også har svært ved at finde sig et 
job. Derfor tror jeg, vi skal tænke bredere om vore partnerskaber,” siger uddannel-
ses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen.

Foto       Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
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Et nyt forslag fra Københavns Kommune kræver bæredygtighedscertificering af alment 
boligbyggeri. Det åbner spørgsmålet, om samfundet kan tillade sig at kræve mere grøn 
omstillingsvilje af de fattigste lejere end af boligejerne. Boligforeningerne frygter,  
at dyre miljøkrav vil svække andelen af almennyttige boliger i byerne yderligere.

Bæredygtig omstilling 
for lejernes penge

G R Ø N O M S T I L L I NG 

D
er er to gyldne dagsordener, 
der præger de almene boliger 
lige nu: flere billige boliger til 
de stigende ulige byområder 
og mere klimavenlige almene 

byggerier.
Med en stram økonomisk ramme for 

det almene boligbyggeri vil flere penge til 
grønne krav, betyde færre penge til de so-
ciale aspekter – blandt andet muligheden 
for at bygge billige boliger i de store byer. 
Det handler altså om at finde den rigtige 
balance mellem de to dagsordener. 

Regeringen har lagt sig på den grønne 
side med den nye boligaftale, der lægger 
milliarder af kroner fra Landsbyggefonden 
til energirenoveringer i den almene sektor. 
Det bliver dog stadigvæk på frivillig basis, 
at den grønne omstilling i nybyggeriet og 
i renoveringerne uden for Landsbyggefon-
dens midler skal ske i de næste år. 

I Københavns Kommune har man der-

for taget det i egen hånd at fremme de 
klimavenlige boliger i byen gennem bære-
dygtighedskrav til byggerierne.

Kommunen kan dog kun stille krav til 
sig selv og det byggeri, de støtter økono-
misk – det vil sige de almene byggerier. Så 
det private byggeri undgår grønne ekstra-
krav fra kommunen. Det har skabt debat, 
om det er rimeligt, at lejerne i det almene 
boligbyggeri underlægges dyre klimakrav, 
mens de private boligejere går fri. 

Teknik- og miljøborgmester Ninna He-
deager Olsen (EL) mener, at kommunen må 
gøre brug af de redskaber, der er til rådig-
hed, for at påvirke byggebranchen i den 
grønne retning. 

“Hele idéen med at stille krav til de 
almene boliger er, at vi forhåbentlig kan 
være med til at påvirke det private byggeri, 
som vi jo ikke kan være med til at stille 
krav til,” fortæller hun.

Billige boliger må vige  
for bæredygtighed

I Københavns Kommune har man faktisk 
stillet særlige bæredygtighedskrav til det 
almene byggeri siden 1998. Det nye forslag 
fra Teknik- og Miljøudvalget vil nu stille 
krav om en officiel bæredygtighedscer-
tificering af det almene boligbyggeri og 
renoveringer, som udvalgets notater især 
lægger vægt på, vil understøtte den miljø-
mæssige bæredygtighed.

Det nye forslag bekymrer dog BL, som 

mener, at kommunens ekstra bæredyg-
tighedskrav til det almene, der altså ikke 
er pålagt de private, har været med til at 
svække opførelsen af almene boliger i Kø-
benhavn. I dag er andelen af almene boli-
ger i hovedstaden på under 20 procent. Det 
vil sige under den gennemsnitlige andel af 
almene boliger i Danmark. 

Certificeringer betyder flere udgifter til 
blandt andet dokumentation, og det alme-
ne boligbyggeri har ikke mulighed for at 
lægge ekstra penge på bordet. De almene 
boliger skal nemlig opføres inden for en 
lovbestemt økonomisk ramme: maksi-
mumsbeløbet.

“Hvis vi skal bruge flere penge på at 
dokumentere og certificere bæredygtig-
hed, så er der færre penge til at bygge de 
bæredygtige boliger, som både vi og kom-
munen ønsker,” siger cheføkonom i BL Sol-
veig Råberg Tingey og fremhæver, at der 
allerede bliver fokuseret meget på at sikre 
bæredygtighed i både byggeriet, driften og 
renoveringer.

Risikoen er altså ifølge brancheorgani-
sationen, at med certificeringskravet vil 
det almene boligbyggeri slet ikke opføres, 
mens det private byggeri uden ekstra krav 
kan optage pladserne i de attraktive stor-
byer.

Solveig Råberg Tingey fremhæver, at 
det er de ekstra omkostninger til doku-
mentation og certificeringsstemplet, der 
udfordrer den almene boligsektor. Men 
også de nuværende bæredygtighedskrav, 
som kommunen selv har formuleret, har 
BL sidste år været ude at kritisere for at 
være for dyre.

Større ulighed i byerne

Ifølge Troels Schultz Larsen, der er lek-
tor på Institut for Samfundsvidenskab 
og Erhverv på Roskilde Universitet, har 
Danmark siden 1990’erne systematisk 
oplevet, at byerne er blevet mere opdelt 
efter indkomst.

Det gælder ikke mindst i hovedstads-

Rebecca Holck 
Rosenberg

rebecca@mm.dk

Hele idéen med at stille krav til de  
almene boliger er, at vi forhåbentlig kan være 

med til at påvirke det private byggeri.

Ninna Hedeager Olsen (EL), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune

https://www.altinget.dk/by/artikel/bl-til-koebenhavns-kommune-afskaf-kommunale-saerregler-om-alment-byggeri
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området. Og klimakrav, som gør byggeri-
et dyrere, er noget, som lektoren mener, 
man skal være opmærksom på.

“Det nye boom i Københavns bolig-
marked i kombination med yderligere 
krav om at leve op til de standarder, vi 
opfatter som værende fornuftige, ja, 
det vil have en potentiel social slagside. 
Samfundsmæssigt set giver det meget 
god mening, at de grønne tiltag gennem-
føres, men det betyder ikke, at det ikke 
kan have en fordelingspolitisk skævhed 
i sig,” konstaterer Troels Schultz Larsen.

Et blandet bysamfund er da også på 
Københavns Kommunes dagsorden. 
Kommunen besluttede tilbage i 2015 at 
stille krav i en del af Københavns byom-
råder til, at 25 procent af et boligbyggeri 
skal bestå af almene boliger. 

Men ifølge Solveig Råberg Tingey gør 
kommunens certificeringsforslag det 
sværere for det almene at bygge sammen 
med de private. Det øger risikoen for, at 
byggeriet simpelthen ikke opføres.

Omvendt mener Ninna Hedeager Ol-

sen, at det nye krav til de brancheaner-
kendte bæredygtighedscertificeringer 
vil betyde større fleksibilitet i samarbej-
det mellem det almene og private. Det er 
netop en af formålene med de nye krav. 

“Forhåbentlig kan de nye krav være en 
løftestang, der også påvirker det private 
byggeri. Det vigtigste er at finde en ba-
lance, hvor vi stiller nogle krav, der ikke 
er så høje, at det private vælger slet ikke 
at bygge der, hvor vi stiller 25-procents-
kravet,” fortæller teknik- og miljøborg-
mesteren, der mener, at den balance er 
fundet:

“Jeg ser egentlig ikke certificerings-
kravet, som om vi nødvendigvis skruer 
op for de miljøkrav, vi allerede har. 
Tværtimod mener jeg, at det bliver mere 
håndterbart for den almene boligsektor.”

Mere klima, mindre husleje

Flere grønne krav til byggeriet kan dog 
næppe undgås i fremtiden.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har 
lagt op til, at bæredygtighedskrav fra mi-

nisteriets  egen frivillige bæredygtigheds-
klasse kommer til at gælde som lov efter 
en testperiode på to år. 

Det har BL heller ikke noget imod – så 
længe det er fælles regler, der gælder for 
alle typer byggerier og i hele landet.  

“Vi er generelt positive overfor den fri-
villige bæredygtighedsklasse og ser frem 
til at teste den. Vi er ikke imod bæredyg-
tighedskrav. Det skal bare gælde for alle, 
og ikke som i Københavns Kommune, 
hvor det er et særkrav til den almene sek-
tor,” siger Solveig Råberg Tingey.

Københavns Kommune ser dog ingen 
grund til at vente på regeringens generelle 
krav til byggeriet.

“Det kan godt være, at man på et tids-
punkt finder noget, der er endnu bedre 
end vores forslag. Men jeg tror, at det er 
vigtigt, at vi hurtigst muligt går over til 
noget, der er mere fleksibelt. Der er jo også 
boliger, der opføres inden for de næste par 
år,” siger Ninna Hedeager Olsen.

I Københavns Kommune vil renove-
ringer fra Landsbyggefonden over en vis 

32 pct.

4 pct.

2019
34 pct.

13 pct.

2020

Figur 1  —  Ifølge Danske Almene Boliger undlader mange almene boligorganisationer at certi�cere på grund af ekstraomkost-
ningerne. Alligevel er der et markant spring i 2020 i andelen af investeringer til bæredygtighedscerti�cerede almene boliger.

KILDE  —  Byggefakta A/S.

Det almene bygger sjældent med 
bæredygtighedscerti�cering

Andel af investeringssummen i større nybyggeri med krav til 
bæredygtighedscerti�cering fordelt på årstal og bygherretype

Privat byggeri Alment byggeri

16 pct.

5 pct.

2018
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størrelse som udgangspunkt også blive 
underlagt kravet om bæredygtighedscerti-
ficering – hvis forslaget godkendes af Bor-
gerrepræsentationen.

Klima kræver langsyn  
i økonomirammen

Imens venter BL spændt på at se, om de nye 
statslige bæredygtighedskrav bliver flek-
sible nok til også at kunne rummes, uden 
at lejlighedernes huslejer stiger mere end 
tilladt. 

I dag reguleres huslejen i de almene bo-
liger ved, at der sættes et loft – et maksi-
mumsbeløb – over kvadratmeterpriserne, 
når boligerne opføres. Tillader man, at det 
beløb stiger, så følger huslejerne med op, 
påpeger boligselskaberne.

“Der skal være et fokus på at få alle tre 
ben for bæredygtighed i balance. I det al-
mene betyder det, at man både sikrer de 

grønne elementer i for eksempel materia-
levalg og det sociale element, som går på at 
sikre gode boliger til et lavt huslejeniveau, 
hvor flere indkomstgrupper kan være 
med,” siger Solveig Råberg Tingey.  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurde-
rer, at meromkostningerne til at overholde 
den nye bæredygtighedsklasse i gennem-
snit er på omkring 200.000-300.000 kro-
ner for et etageboligbyggeri.

Lars Køhler, seniorkonsulent for bygge-
ri og bæredygtighed i Rådet for Grøn Om-
stilling, mener, at den økonomiske ramme 
er en barriere for, at den almene boligsek-
tor i højere grad kan tage det helhedsorien-
terede klimaperspektiv på sig.

Som reglerne er i dag, beregnes mak-
simumsbeløbet alene ud fra, hvor meget 
byggeriet koster at opføre. Ikke hvad det 
koster at bo i, mens der er i drift. 

“Hvis man i stedet sætter et dedikeret 

fokus på totaløkonomi, så kan det meget 
ofte vise, at det faktisk kan være billigere 
at lave den fulde energirenovering eller 
bygge klimamæssigt i et livscyklusper-
spektiv,” siger Lars Køhler og fortsætter: 

“Der er ingen tvivl om, at det koster 
mere at bygge klimaoptimalt. Men der er 
heller ingen tvivl om, at hvis man ser på 
det totaløkonomisk, så betaler det sig tit 
meget hurtigt hjem.”

Lars Køhler foreslår, at man gør det 
mere fleksibelt for det almene at få lov til at 
opføre klimavenlige boliger for flere penge 
i byggefasen, hvis man kan vise, at det be-
taler sig på lang sigt. På samme måde, som 
det allerede i dag er muligt at bruge ekstra 
penge på byggeriet, hvis det lever op til sta-
tens lavenergiklasse. 

Og det bør ikke sende nogen ekstra reg-
ning til lejerne, mener Lars Køhler:

“Hvis man kan dokumentere, at det 
ikke bliver dyrere totaløkonomisk, fordi 
man egentlig flytter omkostninger fra 
drift over til byggeriet, så bliver det ikke 
dyrere for lejeren,” siger han.

BL: Vi skal tænke  
to opgørelser sammen

BL er enig i, at det giver god mening at sikre 
et bæredygtigt byggeri, der gør det billigere 
og mere klimavenligt, når også boligerne 
er beboet. Totaløkonomi er også en bane, 
som flere boligselskaber tænker i, men 
det stramme maksimumsbeløb kan stadig 
være en udfordring.

“Lige nu kan det være vanskeligt at byg-
ge ud fra levetidsbetragtninger og bygnin-
gens samlede klimabelastning over flere 
år, fordi man med maksimumsbeløbet 
kun fokuserer på byggefasen. Man bliver 
nødt til at tænke to forskellige opgørelser 
sammen,” fortæller Solveig Råberg Tingey.

Lektor Troels Schultz Larsen mener 
godt, at man kan se på at få et mere total-
økonomisk perspektiv ind i det almene bo-
ligbyggeris økonomiske ramme. Men man 
kommer ikke uden om at se på udgifterne 
til byggeriet. 

“Man kan godt fifle med værdisætnin-
gen af boligen ved at vurdere værdien ud 
fra hele boligens levetid fremfor værdien, 
når nybyggeriet overtages. Men nogen skal 
jo stadig lægge de penge, der skal bruges til 
at opføre bygningen i dag, så der er stadig 
behov for, at man har øje for omkostnin-
gerne i byggefasen,” siger lektoren.

Han mener derfor, det er nødvendigt, 
at man går ind og ser på den almene bolig-
sektors finansierings- og lånemuligheder.

Københavns Kommunes forslag til 
bæredygtighedscertificeret alment bolig-
byggeri blev vedtaget i Teknik- og Miljøud-
valget tirsdag 2. juni og skal nu til endelig 
afstemning i Borgerrepræsentationen   •

Samfundsmæssigt set giver det meget  
god mening, at de grønne tiltag gennemføres, 

men det betyder ikke, at det ikke kan have  
en fordelingspolitisk skævhed i sig.

Troels Schultz Larsen, lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Figur 2  —  I Aarhus er forskellen mellem huslejepriserne størst, hvor de 
private lejeboliger er 48 procent dyrere. I gennemsnit for hele landet sparer 
de almene lejere en �erdedel på huslejen i forhold til privat udlejning.

KILDE  —  Boligstat.dk.

I København er private lejeboliger 
27 procent dyrere end almene boliger

Huslejepris i 1.000 kroner for almene boliger og private udlejningsboliger 
for Danmarks fem største byer, 2020
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Coronakrisen kan betyde flere 
ghettoer.  Mange beboere i den 
almene boligsektor er ansat 

i de erhverv, som er hårdest ramt af 
krisen, lyder det i ny rapport fra Dan-
marks Almene Boliger. Holder Finans-
ministeriets økonomiske prognoser 
stik, risikerer op til fire områder at 
komme på ghettolisten allerede i 2021.  
https://bit.ly/2AfJuYN

2
De forsvundne facebookkommen-
tarer.  Seks procent af kommen-
tarerne slettes på danske nyheds-

mediers facebooksider, viser ny rapport 
fra Justitia. Hver gang der slettes én straf-
bar kommentar, slettes der cirka 36 gene-
relle holdningsytringer. Det er uvist, om 
det er nyhedsmediet, Facebook eller bru-
geren selv, som sletter kommentarerne.  
https://bit.ly/2MDlIbR 

1 3
Energirenovering af skibsflå-
den betaler sig.  Skibsfarten 
kan spare op imod 27 procent 

i energiomkostninger, hvis den ener-
gioptimerer den eksisterende flåde med 
tilgængelig grøn teknologi. Den grønne 
investering vil endda kunne betale sig 
hjem allerede efter 3 år, viser ny rapport 
støttet af Den Danske Maritime Fond.  
https://bit.ly/36R8C3S 

Procentvis ændring i Danmarks eksport til Storbritannien i 2030
 i forhold til, hvis briterne var blevet i EU

Mandag Morgen indsamler hver uge nye relevante analyser, rapporter og nøgletal

Brexit vil ramme dansk eksport uanset udfaldet af de aktuelt fastkørte forhandlinger med EU, estimerer 
Copenhagen Economics i ny analyse. Med en frihandelsaftale forventes eksporten af varer og tjenester til 

Storbritannien i 2030 at være mellem 12 og 17 procent lavere, end hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU. 
En toldunion vil betyde 20 procent lavere eksport, mens ingen aftale vil mindske eksporten til briterne med knap 

35 procent. I sidstnævnte scenarie estimeres den samlede danske eksport at være 2,6 procent mindre i 2030.

KILDE  —  ‘Tjenestehandel og det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien’, maj 2020, 
Copenhagen Economics (for Erhvervsministeriet).
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Revisorer  
har også følelser

L E D E L S E 

D
u kender sikkert de organisationer, hvor alle på for-
underlig vis har travlt. Altså: alle. De iler rundt som 
myrer i deres tue, og de travleste er de største helte. 
De travleste smider flest timer på arbejdet, og der-
for må de også gøre arbejdet bedst. Og så taler de 

ofte ret meget om, hvor evigt travlt de har. 
Henrik Wellejus, partner og leder af revisionsforretningen 

i Deloitte Danmark, har selv været en af myrerne. Han piskede 
bare fra det ene møde til det andet, hans kalender var fyldt 
fra syv morgen til syv aften, og der var ingen pauser imellem. 
Hans ansatte kunne booke en tid hos ham til om tre uger, og 
det gjaldt for den sags skyld også hans tre sønner. “Der var 
knald på,” kalder han det selv.

“Hos os er vi vokset op med, at timer har været alt i vores 
organisation. Så jo flere timer man havde, desto større helt var 
man. Når man mødes ude ved kaffemaskinen hos os, så går 
den altid sådan her: ‘Nå, hvordan går det?’ ‘Det går godt; jeg har 
supertravlt’. Og så haster folk videre. Man får aldrig snakket 
helt i dybden.”

Henrik Wellejus har arbejdet i revisionsmastodonten i næ-
sten 30 år, og bortset fra at han konsekvent siger snakke og ikke 
tale, er han vel prototypen på en revisor. Uanset hvor godt man 
har redt sit hår, vil man altid føle sig nusset ved siden af den 
type. Der er ikke en finger at sætte på det ydre: Jakkesættet sid-
der virkelig ulasteligt. Skoene er pudsede, og attachetasken 
matcher fodtøjet. 

Og indtil for kort tid siden var Wellejus altså selv ham den 
travle, der ikke stoppede op.

Men så skete der noget, der i Deloitte-kulturen kun kan be-
tragtes som helt vildt. For nu gør toppen i Deloitte Danmark en 
dyd ud af ikke at have så fandens travlt, og de er begyndt at tale 
om, hvordan de har det. Og i Wellejus’ egen ledergruppe – han 

har en ti stykker under sig – er de begyndt lige at tjekke ind 
hos hinanden inden hvert møde. Hvordan har du det, bliver 
der spurgt.  

Og ligesom det gælder mange andre gennembrud, var dette 
også undervejs længe og foranlediget af adskillige på hinan-
den følgende begivenheder. En sætning fra en 12-årig, et døds-
fald, en ærlig snak med den øverste chef og sandsynligvis no-
get tendens i tiden.

Af børn og fulde folk …

Den gamle traver med, at det er fra børn og fulde folk, man skal 
høre sandheden, rummer som alle myter af noget virkeligt. Og 
således var det også Henrik Wellejus’ dengang 12-årige søn, der 
for tre år siden gav ham lidt af en påtale.

Wellejus var inde i en travl periode på jobbet og var til bad-
minton med sønnen, som ifølge faderen ikke rigtig gav sig fuldt 
ud. Sønnen tabte et par kampe, og burde sønnen ikke snart til 
at tage sig sammen, ville faderen vide. Ellers var det jo spild af 
tid, mente Henrik Wellejus. Men nej. Det var det ikke. For hallo 
– jeg spiller, fordi jeg har det sjovt, ikke for at vinde, sagde dren-
gen. “Men jeg kan godt mærke, at jeg spilder din tid, far.”

Den gør stadig ondt, den sætning. Her havde Henrik Wel-

I N T E R V I E W

Hvis der er noget sted, hvor facaderne altid har været oppe, er det hos Deloitte. Det har været: 
på med uniformen, hav travlt, hast videre. Ingen tid til dyb snak. Efter mere end tyve år i 

revisionsforretningen fik partner Henrik Wellejus nok. Revisionsforretningen skal være bedre 
til at tale om følelser, og der skal sættes mere pris på værdiskabelse frem for timer.

Laura Ellemann-Jensen
lej@mm.dk

Ledelse af følelser 

Hvor der er mennesker, er der følelser. Også på 
arbejdspladsen. Men hvordan håndterer top-
chefer følelser på en måde, de selv, medarbej-
derne og hele organisationen kan være i?

Ugebrevet Mandag Morgen sætter gennem in-
terviews med ledere og topchefer fokus på em-
net ledelse af følelser. Alle har på hver deres 
måde skulle håndtere store følelser på arbejds-
pladsen.

Tidligere i samme serie: ‘Forbandet Radio’ 
med fhv. adm. direktør for Radio24syv Jørgen 
Ramskov.

https://www.mm.dk/artikel/forbandet-radio
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Foto       Arthur Cammelbeeck

›

lejus gået og troet, at han var en god og nærværende far, og så 
viste det sig, at han slet ikke havde forstået sønnens verden. 

“Der blev det bare så tydeligt, at ja, fysisk var jeg der, men 
jeg var overhovedet ikke til stede. Og det slog mig helt vildt ud, 

fordi jeg syntes, jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne for at være 
nærværende og til stede – både derhjemme for mine drenge 
og min hustru, men også i mit arbejdsliv. Jeg syntes selv, jeg 
var nærværende, og jeg fik egentlig også ros for på arbejdet at 

kunne løbe fra et møde til et andet og bare komme løbende ind 
og så stadig være til stede i det nye møde. Men da jeg fik den 
bemærkning, der begyndte jeg at kunne mærke, at det sådan 
set var hele vejen rundt. At jeg ikke var der, hvor jeg gerne ville 
være.” 

Du lod bare som om?
“Jeg lod som om, ja. Og så troede jeg et eller andet sted, at 

det var der ikke nogen, der lagde mærke til. Han var så den før-
ste, der turde sige, at kejseren ikke havde noget tøj på.”

Henrik Wellejus drøftede det med sin ven og kollega, Rene, 
og de var sammen enige om, at der skulle ændres på noget. De 
gav hinanden håndslag og gik i gang. Prøvede at gøre møderne 
kortere, prøvede at uddelegere mere. Men mange bække små 
gjorde ingen å, og før de havde set sig om, var der fyldt på ka-
lenderen igen og uddelegeringerne fløj tilbage som boomeran-
ger. 

Det blev sommer, og Deloitte gik på ferie. Efter ferien, aftal-
te de to venner, efter ferien skulle det være. Det skulle det bare.

“Jeg havde fire ugers ferie, hvor jeg havde lukket helt ned. Jeg 
var på Gran Canaria med familien, og da vi landede i lufthav-
nen, var der rigtig mange ubesvarede opkald og beskeder, og 
budskabet var, at Rene var kørt galt på sin cykel og var afgået ved 

Fysisk var jeg der.  
Men jeg var overhovedet  

ikke til stede.
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døden. Det var helt forfærdeligt.,” fortæller Henrik Wellejus.
“Der lovede jeg mig selv, at jeg ville lave om på tingene.”

Syg ledelse

Dødsfaldet tydeliggjorde et par ubehageligheder for Henrik 
Wellejus. Vennen sad med ansvaret for hele det faglige område 
i revisionsforretningen i Deloitte, uden tvivl en nøglerolle, og 
alle var enige om, at tabet var kritisk, også for forretningen. 

“Og så gik der under en uge, så var langt de fleste af hans 
opgaver delegeret ud. Så selv om man sidder med så vigtig en 
rolle, så går der altså ikke længere tid, før nogle andre tager 

over, og organisationen kører videre. Og det var nok det, der fik 
mig til at tænke: ‘Okay, hvis det er dét, jeg bruger hele mit liv 
på, og jeg alligevel ikke er til stede og alligevel ikke formår at 
gøre det, jeg skal – er det så det værd? ´”

Det syntes han ikke, det var.
“Jeg vågnede en tidlig morgen, en lørdag, og jeg tænkte: 

‘Nej, det skal simpelthen bare være løgn, det skal være ander-
ledes.’ Så gik jeg med hunden og tænkte lidt, og så kom jeg på 
at aflyse alt. Jeg måtte bare prøve at aflyse alt.” 

Risikoen for, at dette kan ende som historien om en stresset 
mands opgør med en stresset tilværelse, er udtalt. For Wellejus 
var presset, ingen tvivl om det. Men det var mange omkring 
ham også, og så var det nok et større problem end en enkelt 
mands vanvidskalender. 

“Så jeg skrev til mit lederteam, at jeg havde stor tiltro til, 
at de sagtens kunne håndtere deres ledelsesopgaver, og at jeg 
ikke behøvede at være der. Og jeg skrev, at jeg på den måde ville 
skabe plads til, at når de havde brug for mig, så var jeg der.”

Kulturen kom også fra ham selv, det ved han godt. Kontrol. 
Timetælling. Travlhed. Kom nu. Hurtigere, hurtigere.

“Jeg er vokset op med en psykisk syg far, så jeg har nok også 
et meget udførligt kontrolgen og ville ind over alt. Og hvis tin-
gene gik for langsomt, så tog jeg bare selv over og gjorde det, og 
hvis ikke tingene blev lavet, som jeg ville have det, så lavede 
jeg det selv om. Det var i bund og grund en syg måde at lede 
på,” erkender Henrik Wellejus. 

Maskefaldet

Revisorstanden er nærmest født ud af et regneark, og hidtil 
har Deloitte primært rekrutteret efter kandidaternes høje IQ. 
De testede og kiggede på karakterer, og det var dét. Kunne folk 
regne? Det var det vigtigste. Men så kom robotterne og de vi-
ste sig at have formidable evner udi udregning, og hvad skulle 

Henrik Wellejus

Født 1970

Siden 2010: Partner og Leder af Deloitte 
Danmarks revisionsforretning, del af den 
danske og nordiske koncernledelse.

2001-2010: Partner, Deloitte Danmark

1997-2001: Manager, Deloitte Danmark

1994-1997: Senior, Deloitte Danmark

1992-1994: Assistent, Deloitte Danmark

1988-1992: Økonomichef, Skibby Jensen 
Smedie A/S

1999: Statsautoriseret revisor, 
Erhvervsministeriet

1994: Cand.merc.aud., CBS.

Foto       Arthur Cammelbeeck
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de ansatte så? De skulle kunne de sociale dyder, og derfor har 
Deloitte de seneste år også testet kandidaternes EQ, emotionel 
intelligens.

“Én ting er, om vi kan regne, men noget andet er, om vi kan 
skabe tillid hos dem, vi arbejder for. Både kunder og dem, der 
skal bruge det bagefter. Og det kræver mindst lige så meget EQ 
som IQ. Jeg tror, at fremtidens revisor vil have en højere EQ end 
den klassiske revisor, der netop blev rekrutteret på karakter-
gennemsnittet. Det med at komme ud og arbejde med men-
nesker betyder markant mere nu, specielt oven på halen af 
automatiseringer, digitaliseringer og robotter. Det, man putter 
på toppen af det, er endnu vigtigere nu,” siger Henrik Wellejus.

Man kan derfor sige, at det emotionelles indtog er startet for 
flere år siden, men det var alligevel ubekvemt for flere ledere i 
Deloitte, at deres chef nu ville til at tale om, hvordan det egent-
lig gik på et andet plan end forretning og timer og overskud.    

“Hidtil har det jo bare været paraden på, uniformen på, så 
kører det, jeg har travlt. Det der med at få en forståelse for, hvor 
man er i livet: sygdom, dødsfald i familien … det har vi aldrig 
brugt. Altså. Det var der ikke nogen, der havde lyst til at tale 
om, fordi et eller andet sted så var der en risiko for, at facaden 
faldt sammen.”

Så facadebåren har kulturen altså været. Det var stærk-
mand-kultur og et spørgsmål om, hvem der kunne klare ikke 
bare maratoner men også triatloner og jernmænd. I princippet 
ret ligegyldige præstationer. 

Inden Henrik Wellejus bad sit lederteam om at vise sig som 
de mennesker, de er, havde han en samtale med sin CEO, An-
ders Dons. 

“Det gik simpelthen så stærkt, og vi var alle sammen ved at 
falde om, men det kørte bare derudad. Det gik supergodt for 
forretningen, vi voksede, og vi tjente penge, og det var fanta-
stisk. Og så sagde jeg: ‘Anders, jeg har det ikke godt. Altså jeg 
kan mærke, at jeg ikke har det godt’. Og så siger Anders, at han 
faktisk heller ikke har det godt. Og så siger jeg: ‘Tror du så ikke, 
det også gælder for resten af lederteamet? Skulle vi ikke tage en 
runde for lige at mærke efter, hvordan de andre har det?’ Der var 
allerede sendt en invitation ud til et heldagsmøde, som gik me-
get på økonomiske planer og alt muligt andet, og Anders ryd-
dede hele kalenderen og sagde, at nu skulle vi bare snakke om, 
hvordan vi havde det. Det startede der. Og der sad vi alle sam-
men og tudede, for der var ikke nogen af os, der har været vant 
til, at der skulle tales om følelser,” fortæller Henrik Wellejus. 

Han gik videre til sit eget lederteam, sagde, at nu havde de 
talt om det indre liv i executive-gruppen, og nu skulle det også 
ske her. I starten fungerede det så bare overhovedet ikke, for-
tæller Wellejus, for lederteamet var ikke parat til det. 

“Det var og er meget grænseoverskridende for nogle. De før-
ste to gange var der meget stor forskel på, hvad folk kom med. 
Nogle sagde bare: Jeg har ikke noget at bidrage med.”

Fra timer til værdier

I efteråret 2019 påbegyndte han med sit lederteam så gennem 
Leith et advanced leadership programme, der i løbet af to år 
skal ende som et ledelsesdannelsesforløb. Det forløb har sam-
men med de andre elementer skubbet på kulturændringen, så 
der nu kan tales om andet end bare hardcore resultater. 

“Det er blevet obligatorisk, at vi starter alle vores ledermø-
der med en runde om, hvordan vi har det personligt. Vi er ti til 
stede, og det er blevet et lukket, trygt rum, og ingen misbruger 
det. Vi bruger det til at hjælpe hinanden. Vi kan også bruge det 
til at komme gennem mødet og forstå, hvorfor der er en, der 
pludselig er lidt stille, måske har personen haft en dårlig ople-
velse. Så det er faktisk også rigtig godt for gruppedynamikken. 
Jeg synes, vi er blevet gode til at lukke op. Jeg har været i leder-
gruppe med nogle af dem i seks-syv år, og nu kommer der ting 
op, som jeg burde have vidst for seks-syv år siden. Og som de 
også selv siger: ’Jeg burde også bare have fortalt det’”. 

Jo, men så skal kulturen også være til det.
“Ja. Man skal være tryg ved det og kunne se meningen med 

det. Og jeg kan mærke, at det er på vej i de andre ledelseslag, 
men det tager tid.” 

“Mit mål er, at vi som organisation kommer over i, at jo 
mere værdi du skaber, jo større helt er du. Det behøver ikke 
hænge sammen med, hvor mange timer du propper i arbejdet. 
De unge gider jo heller ikke overtage, hvis det er så presset. 
Altså de gider ikke. Og derfor er vi nødt til at gøre op med den 
kultur. Skal vi virkelig have så travlt og gå og tale i telefon hele 
tiden? Nej. Vi er så småt startet, og det skal nok komme, men 
det er et langt og sejt træk,” siger Henrik Wellejus, der ikke selv 
er bleg for at gå hjem klokken 14. Nogen skal jo gå forrest   •

Det er blevet  
obligatorisk, at vi starter  

alle vores ledermøder  
med en runde om, hvordan  

vi har det personligt.

Foto       Arthur Cammelbeeck
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K O M M E N T A R

Skal vi også løse  
fremtidens kriser med  

politisk mavefornemmelse?

P O L I T I K

I 
disse uger er Mette Frederiksen naglet fast til pinebænken, 
mens journalister og opposition kræver svar på det store 
spørgsmål: Hvis du ikke tog udgangspunkt i sundhedsfag-
lige vurderinger, da du lukkede Danmark ned, hvad i alver-

den tog du så udgangspunkt i? 
Det er bestemt et af vores samfunds vigtigste spørgsmål at 

få besvaret lige nu. Men selv om jeg kan unde enhver journa-
list og oppositionspolitiker den lækre følelse af at få skovlen 
under en siddende regeringsleder, handler dette om mere end 
Søren og Mette og den konkrete pandemi. Håndteringen af 
covid-19 rejser et principielt spørgsmål om forholdet imellem 
politik og videnskab. Ikke mindst i mødet med de fremtidige 
kriser, som globalisering og klimaforandringer kan forårsage.

Når man skal reagere på et ukendt fænomen som covid-19 
kan man groft sagt vælge at reagere på tre måder: Man kan 
angribe det teoretisk og bruge de videnskabelige metoder, der 
findes. Man kan gøre, som alle andre politiske ledere gør. El-
ler man kan stole på sin mavefornemmelse og gøre, hvad man 
føler er rigtigt. 

Man kan ikke vælge at gøre det, som er rigtigt. For det ved 
man ikke, hvad er endnu. På længere sigt er det derfor uinte-
ressant at prøve af fastslå, om regeringen traf de rigtige valg i 
den konkrete pandemi. Det, som til gengæld er vigtigere end 
nogensinde før, er at undersøge, hvordan den slags beslutnin-
ger i det hele taget bliver truffet, og om vi som demokratisk vi-
denssamfund er klædt på til at håndtere den slags situationer 
i fremtiden. 

Katastrofetal i realtid

For hvad sker der næste gang, der opstår en akut katastrofesi-
tuation, hvor samfundets interesser og behov som helhed skal 
vejes op imod enkelte menneskeliv? Når de døde begynder at 
tikke ind på statsministerens natbord? Og når det til den tid 
måske ikke er sygehuse, der rapporterer tal ind, som dagen 
efter sendes verden rundt, men pulsmålerne i folks smartwat-
ches, som registrerer, at menneskers hjerter holder op med at 
slå – i realtid? 

Prøv at sætte dig i din statsministers sted i en sådan situa-
tion: Nyhedsmedier og sociale medier pumper dødstal ud i ho-
vedet på dig og dine vælgere, og det er krydret med personlige 
historier om frygt, tab og skæbner, der måske kunne have væ-
ret anderledes. Hver beslutning, du træffer som leder lige nu, 
kan have en effekt. Du kan måske få det slemme til at holde op. 

Få døden til at stoppe. Det kræver blot, at du fratager borgerne 
retten til at bevæge sig frit og forsamles, som de vil, overvåger, 
hvem de mødes med, lukker deres skoler og virksomheder og 
begynder at bestemme over deres personlige hygiejne. 

Imens står eksperterne på sidelinjen og fortæller dig, at det 
sandsynligvis ikke vil virke, som du tror, det gør, og at prisen 
vil overstige effekten. Men de forstår intet. De forstår ikke den 
forfærdelige følelse af tungt ansvar, som du står alene med. 

Naturligvis har mennesker oplevet massedødsfald og epi-
demier før. Men i modsætning til tidligere bliver alt nu broad-
castet i realtid, og dødsfald bliver talt sammen, forvandlet til 
premium content og går viralt på få øjeblikke. At kaste tusinder 
ud i isolation, konkurs og arbejdsløshed og skabe en gigantisk 
statsgæld for at forlænge livet for nogle få hundrede er ikke en 
uundgåelig og logisk løsning på en sådan krise. Det er et poli-
tisk valg, som på et eller andet tidspunkt træffer sig selv, hvis 
bare medierne opdager fænomenet, og presset bliver stort nok.

Prisen for et menneskeliv

Hvis regeringen virkelig har presset en begrænsning af vores 
frihedsrettigheder gennem Folketinget ved løgnagtigt at hen-
vise til, at Sundhedsstyrelsen støttede en nedlukning af Dan-
mark, er det naturligvis en aktuel skandale. Men det er sam-
tidig udtryk for et problematisk forhold imellem videnskaben 
og politikerne, som vi er nødt til at afklare, for at vi kan være 
rustet til at stå imod fremtidige globale og medietransmitte-
rede naturfænomener.

Hvis politikerne kan trække videnskaben ind og legitimere 

Fremtiden vil sandsynligvis byde på nye kriser, der rammer endnu voldsommere end corona. 
Og med den brusende digitale informationsstrøm bliver det stadigt sværere for politikere  

at reagere rationelt. Der er derfor brug for en grundlæggende afklaring af,  
hvordan vi træffer krisebeslutninger, skriver adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen.  

Anders Colding-Jørgensen  
Adfærdspsykolog (cand.psych.)  

og foredragsholder
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en mavefornemmelse eller rent politiske overvejelser, som de 
finder opportunt, er det ikke bare en fatal nedvurdering af de 
videnskabelige metoder, vores samfund bygger på. Vi pålæg-
ger også politikere, som er på valg og ikke er videnskabeligt 
trænede, at træffe svære beslutninger om sygdomme og liv og 
død, som jeg personligt ikke ville ønske for min værste fjende 
at skulle tage ansvar for. 

Det har ikke været kønt at se pressen mæske sig i tilfældige 
landes dødstal, komplet blottet for kontekst og befolknings-
størrelser, mens de brugte top-ti-lister og et sprog, som er taget 
direkte ud af sportsjournalistikken. Men at bede pressen om at 
lade være med at fiske klik ved at spille på vores mest primitive 
instinkter er som at bede en løve spise gulerødder. Og alterna-
tivet til en fri presse er langt, langt værre. 

Vi kan til gengæld have en samtale i dag om videnskabens 
rolle i håndteringen af fremtidens globale katastrofer. For 
statsministerens nedlukning af Danmark har ganske givet 
reddet menneskeliv. Men hvad er en statsleders rolle egentlig? 
Er den at sikre, at flest muligt overlever længst muligt i enhver 
situation? Hvis det var, burde rygning straffes med piskeslag, 
og hastigheden på motorveje nedsættes til ti kilometer i ti-
men. Det ville redde menneskeliv, men vores politikere væl-
ger, at prisen for at redde et menneskeliv her er alt for høj. 

Den svenske løsning

Og dette udstiller et paradoks, vi ikke kan undslippe: På den 
ene side er vurderingen af, hvad et menneskeliv må koste, 
i sidste ende en politisk beslutning, som ikke kan sættes på 

formel. På den anden side er netop folkevalgte politikere så 
dårligt rustet til det i krisesituationer, hvor selv den mindste 
begivenhed et hvilket som helst sted på planeten kan fotogra-
feres, frames på sociale medier, ramme avisernes forsider og 
detonere på statslederens bord som en politisk neutronbombe. 

Måske er det derfor på tide at redefinere, hvordan vores de-
mokrati forholder sig til den slags medie- og naturfænomener, 
inden de rammer os igen. Kald det bare rettidig omhu. Måske 
er vores nuværende politiserede krisehåndtering ikke opskrif-
ten på et stabilt samfund under fremtidige kriser, men snarere 
på kaos, overreaktioner og et helt urealistisk fokus på at kunne 
redde mennesket fra døden. 

Derfor peger Sveriges håndtering af krisen imod fremtiden. 
Ikke, fordi de har haft ret i deres hypoteser om virussens ud-
vikling. Det har de nemlig ikke. Heller ikke, fordi de har foreta-
get en rigtig afvejning af, hvor mange døde der er acceptabelt. 
For det rigtige tal findes ikke. Men fordi de har forsøgt at bruge 
de videnskabelige metoder, vi netop har udviklet til samme 
formål, uden at lade sig presse af mediernes endeløse strøm af 
dødstal, eller hvad andre landes politikere valgte at gøre. 

Mennesker dør. Du dør. Jeg dør. Vores børn dør. Vi kan ikke 
skærme et samfund imod død. Måske skal en statsleder i en 
sådan situation fritages fra at være en commander in chief og 
i stedet være den, som står vagt om vores frihedsrettigheder, 
hjælper os med at bære dødens realitet og ikke mindst sætter 
et beskyttende skjold op om videnskaben, som i sidste ende er 
sat i verden med ét eneste formål: at mennesket skal have an-
det end sin mavefornemmelse at agere i verden ud fra   •

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, vakte opsigt, da han tilbage i marts understregede, at regeringens beslutning om at  
lukke grænserne var politisk og ikke bundede i en sundhedsfaglig vurdering.

Foto       Philip Davali/Ritzau Scanpix
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“Den eneste sande visdom er 
at vide, at du ikke ved noget”

L E D E L S E

F
or mange år siden var jeg it-projektleder i et globalt te-
lekomselskab. I komplekse it-projekter opstår der altid 
komplekse problemer, og hver gang det skete, samlede 
vi en flok eksperter i et rum, hvor vi diskuterede i man-

ge timer. Nogle gange uden at komme frem til en løsning. 
En dag kom en designer ind i teamet, som ikke var it-eks-

pert. Hun lyttede til alle og begyndte snart at skitsere det, folk 
sagde. Derefter tegnede hun de mulige løsninger op. 

Det var et forløsende øjeblik. For det første opdagede vi, at 
de ti eksperter i rummet havde haft ti forskellige billeder i ho-
vedet og havde talt om ti forskellige ting. En enkel håndskitse 
fik os alle til at tale om det samme problem. 

For det andet gav de visuelle løsningsforslag os noget hånd-
fast at teste. Vi blev mere kreative, begyndte at eksperimentere 
og kom dermed hurtigere frem til noget, der fungerede. 

Det var sådan, jeg opdagede kraften i design.  

Nogle gange er det en fordel ingenting at vide

Jeg tror, de fleste af os har siddet i møder med topdygtige folk, 
som alle helst vil have ret. Mange venter på at få ordet i stedet 
for at lytte. Nogle er endog skeptiske over for de andres eks-
pertiser. 

Det er ikke et godt klima for innovation. 
Designere bruger metoder, der forløser folks kreativitet og 

hjælper til at samskabe løsningerne. De bringer flere perspek-
tiver ind i samtalen og får os til at se ting fra flere sider. 

Netop fordi designeren ikke er eksperten på it, makroøko-

Når forskellige organisationer skal samarbejde, kan de have svært ved at løfte blikket fra det,  
de hver især har en ekspertise i. Designere kan være nyttige, for de er netop ikke eksperter, 

skriver Ulla Sommerfelt, chef for EGGS Design. 

Ulla Sommerfelt
CEO, EGGS Design

Serie: Design af fremtiden

Design handler om meget andet end at form-
give 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 undersøger ud-
viklingen med en række indlæg fra Danmarks 
førende designtænkere.

Designerens metoder, som oprindeligt blev benyttet til  
at designe ting, er nu blevet skaleret op til også at omfatte  

design af innovationer på tværs af organisationer.

Sokrates
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nomi, epidemiologi, kunstig intelligens – eller hvad mødet nu 
drejer sig om – er hun en ufarlig person, og hun vil kunne spil-
le en rolle som katalysator og som facilitator for samarbejdet. 
Hun kan kunsten at lade andre skinne ved at stille de rigtige 
spørgsmål. 

Visualiseringens kraft 

Flere har anvendt designtænkning i workshops med en 
masse post-its og ellevild idéudvikling, og nogle ledere har 
fortalt mig, at det var et friskt pust i hverdagen, men at der 
ikke kom så meget ud af det. Det har været det, jeg kalder 
corporate entertainment; lad os undgå det. 

Det er vigtigt at få noget konkret at arbejde videre med. 
Parallelt med faciliteringen skal idéerne tegnes op, for der 
ligger en enorm kraft i visualisering. Når vi ser idéer visuelt, 
bliver det lettere at forstå potentialet, og det bliver muligt at 
teste dem på stakeholders såsom kunder og samarbejdspart-
nere. 

Også her spiller designerens rolle som uvidende observa-
tør en vigtig rolle. Det er lettere for den, som kommer udefra, 
at se, hvad der skal forklares, visualiseres og forenkles.

Mange idéer skal forkastes, før man lander på noget, som 
kan videreudvikles til et konkret produkt, en service eller 
en samarbejdsmodel. I starten skal man give lov til at ud-
forske mulighedsrummet. Man skal sikre, at man løser det 
rigtige problem og dernæst designer den rigtige løsning. Alt 

for mange forelsker sig i deres egne idéer eller hopper på den 
første og den bedste løsning. 

Nye partnerskaber og samarbejder 

Designerens metoder, som oprindeligt blev benyttet til at de-
signe ting, er nu blevet skaleret op til også at omfatte design af 
innovationer på tværs af organisationer. 

Det er svært at samarbejde på tværs af siloer inden for en 
virksomhed, men endnu sværere at få et samarbejde mellem 
virksomheder til at fungere. 

Også her spiller designere en rolle ved at bringe nye per-
spektiver ind og ved at sørge for, at der kommer noget konkret 
ud af det.

Eksempelvis ønsker Esbjerg Havn at leve op til målet om 70 
procents CO₂-reduktion inden 2030 – et mål, havnen ikke kan 
nå uden medvirken fra havnens aktører. 

Et af flere initiativer går ud på at investere i landstrøm. Es-
bjerg Havn engagerede EGGS til at facilitere den proces, der 
skulle ende med et målbillede, som alle kunne stille sig bag, 
selv om de har forskellige virksomhedsmål og økonomiske 
muligheder. Nu har havnen et forenet koncept, som kan vide-
reudvikles til konkrete delløsninger.

Verden kalder på nye partnerskaber og på mere samarbejde. 
For at disse skal lykkes, skal nogen spille rollen som uafhæn-
gig, uvidende facilitator, perspektivskaber og som skaber af de 
nye løsninger. Det er her, designeren er i sit es   •

Netop fordi designeren ikke er eksperten på it, makroøkonomi, 
epidemiologi, kunstig intelligens – eller hvad mødet nu  

drejer sig om – er hun en ufarlig person, og hun vil kunne spille  
en rolle som katalysator og som facilitator for samarbejdet.
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Vi skal læne os ind i 
teknologiens muligheder

A NA LY S E 

“D
anmark har en af de mest digitaliserede offent-
lige sektorer i verden, og den har med corona-
krisen lige stået sin store prøve. Vi har drevet 
det offentlige videre takket være digitaliserin-

gen. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan krisen havde været, 
hvis vi ikke havde haft den infrastruktur.” 

Anders Hvid er medforfatter på Sirikommissionens afslut-
tende rapport, der lige er udkommet efter fire års diskussioner 
om, hvordan vi i Danmark kan få gavn af kunstig intelligens og 
sikre, at de kommende års digitalisering skaber vækst, viden 
og sundhed for flertallet. 

Anders Hvid er medstifter og partner i DareDisrupt, en tæn-
ketank, der netop arbejder med at skubbe virksomheder og or-
ganisationer længere ud i den digitale omstilling.

Efter hans mening er det tid at rykke debatten om kunstig 
intelligens videre. Hidtil har det handlet meget om etik, pri-
vatliv og faren for, at automatisering skal overflødiggøre en 
masse mennesker.

“Næste skridt bliver i højere grad at tænke udviklingen af AI 
sammen med samfundets andre store problemstillinger, hvor 
teknologien vil blive brugt til at skabe løsninger. Digitalisering 
som et selvstændigt emne er ikke længere interessant. Vi har 
jo eksempelvis en klimaagenda, der trænger sig på, og det ville 
være relevant at diskutere, hvordan digitalisering kan bidrage 
til den grønne omstilling, vi skal have,” siger Anders Hvid. 

Når man tænker i de baner, er der nogle oplagte anvendel-
ser af digital teknologi; vi kan for eksempel holde videomøder 
i stedet for at rejse, eller vi kan bruge sensorer og smarte dim-
ser til at optimere energiforbruget. 

Men for Anders Hvid er de største effekter mere indirekte. 
Med kunstig intelligens kan vi måske udvikle nye materialer, 
der har bedre egenskaber og er mere miljøvenlige end plastik. 
Eller vi kan ændre hele måden, vi forbruger på, ved at skabe 
digitale platforme til deleøkonomien. 

“Vi har en tendens til at ville bruge teknologi til at forlænge 
de eksisterende paradigmer og de eksisterende produkter, og 
derfor misser vi de største fordele, der ligger i teknologien.

Vi kan fremskrive Moores lov, eller vi kan fremskrive ud-
viklingen af batterier, så vi kan beregne, hvor langt en elbil vil 
kunne køre på en opladning om nogle år. Vi lægger det foran os 
i en lige linje for at forestille os fremtiden, men det, vi ikke kan 
se på forhånd, er de adfærdsmæssige ændringer. Vi kunne se, 

De største forandringer fra digitaliseringen kommer ikke af, at vi kan gøre det samme, som vi 
plejer, på en lettere måde – men fordi vi kan gøre noget helt nyt, der slet ikke var muligt førhen, 

siger Anders Hvid, medforfatter til Sirikommissionens afsluttende rapport.

Peter Hesseldahl
Redaktør for digital omstilling, 

Mandag Morgen
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at bilen ville komme, men vi kunne ikke forudse, at den ville 
føre til indkøbscentre, der slår bykernerne ihjel,” siger Hvid.  

Vi skal kunne give slip

Den manglende forestillingsevne er tydelig i den måde, man 
typisk vurderer digital teknologis muligheder inden for un-
dervisning.

Når en underviser sammenligner en digital løsning med 
den traditionelle klasselokalebaserede måde at undervise på, 
er det nemt at konkludere, at forelæsninger på video og inter-
aktive undervisningsprogrammer er mangelfulde og proble-
matiske i forhold til at mødes fysisk. 

Men vi misser pointen, når vi tænker den nye teknologi ind 
i de gamle strukturer og den gamle form for undervisning, me-
ner Anders Hvid: 

“Det nye er, at jeg kan følge lektionerne i mit eget tempo, og 
når det passer mig, eller at man tilpasse lektionerne præcist 
til den enkeltes niveau. Men det er fordele, som ikke har be-
tydning i forhold til den måde, man bliver uddannet på i dag.” 

Hvis undervisningen i fremtiden ikke længere altid er bun-
det til klasselokalet, hvis uddannelser og kurser ikke er opbyg-
get i forløb på flere måneder eller flere år, og hvis uddannelse 
ikke var koncentreret inden for de første 25-30 leveår, men 
spredt ud over hele livet, så ville teknologien kunne støtte helt 
andre former for undervisning, siger Anders Hvid: 

“Der fungerer de nye teknologier bedre end de eksisterende 
måder at gøre tingene på. Det ville aldrig kunne lade sig gøre 
at organisere læring på den måde, hvis det skal foregå i et klas-
selokale.”

Men det er svært for underviserne, medgiver Anders Hvid:
“De skal slippe mange af de elementer, som har været defi-

nerende for deres rolle: Tanken om at alle skal mødes omkring 
dem i et fysisk lokale, og at de er eksperten. Men det er en del 
af disruption, at vi skal kunne give slip og læne os ind i tek-
nologiens muligheder. Så er der nye roller at tage, og man kan 
levere noget helt andet end førhen.” 

Nyt fokus i sundhedssystemet

Sundhed er et andet område, hvor Anders Hvid mener, at man 
skal tænke i et helt andet paradigme for at forstå teknologiens 
potentiale for forandring.

“Sundhedssystemet i dag er rettet mod folk, der er syge, og i 
forhold til dem er lægen selvfølgelig bedre end en maskine,” si-
ger Anders Hvid. Men hvis man i højere grad vil forebygge syg-
domme, kan digital teknologi hjælpe langt flere langt billigere. 

“Vi kommer ikke til at kurere kræft ved at løse gåden om, 

hvordan sygdommen udvikler sig, men ved at opdage det tid-
ligt, når der stadig er meget høje rater for helbredelse,” mener 
Hvid. 

I dag tilgår vi kun sundhedsystemet, når der virkelig er no-
get galt. I stedet kunne man forestille sig, at alle løbende får 
tjekket deres helbred ved hjælp af de mange smarte dimser, 
vi går rundt med. Og dermed kan man bedre holde sig sund 
og handle over for sygdomme på et tidspunkt, hvor der endnu 
ikke er tydelige symptomer.

Men – igen – det kræver en anden måde at tænke på og en 
anden måde at organisere samspillet mellem borgerne og sy-
stemet, siger Anders Hvid:

“Lægerne har svært ved at bruge de data, vi indsamler med 
vores fitnessmålere og smarte armbåndsure, for de er ikke ind-
samlet på medicinsk godkendte apparater, og derfor kan det 
ikke bruges til noget. Det bliver afvist i døren, for det lever ikke 
op til de samme kvalitetskrav, som gælder, når man skal be-
handle for sygdomme, der har fået lov at udvikle sig så langt, 
at de er blevet farlige.

Forældet idé om privatliv

Et af de områder, det er mest kontroversielt at skulle give slip 
på, er privatlivet. Ikke desto mindre mener Anders Hvid, at 
både vores forståelse af privatliv og de love, vi har til at beskyt-
te det, er ude af trit med realiteterne: 

“Vi kan ikke ignorere, at der er 18 forskellige sensorer i den 
smartphone, alle går omkring med i dag, og de samler konti-
nuerligt data om os. Så hvordan fastholder, at vi har ret til den 
samme form for privatliv som for 20 år siden?”

Det vakte forargelse, da en CEO for en af de store it-selskaber 
for nogle år siden sagde “Privacy is dead – get over it”. Er privat-
sfæren aflivet?

“Nej, men privatlivet bliver noget andet. Der vil komme en 
radikal gennemsigtighed i vores liv, som vi ikke vant til. De 
rum, hvor man kan fastholde ikke at være kendt, bliver færre 
og færre. Så man skal være bevidst om, at hvor man før var 
hemmelig, der skal man være beskyttet – ligesom Apple i dag 
ved, hvad jeg søger på med min mobil, men de stopper andre i 
at se det,” mener Anders Hvid:

“Jeg siger ikke, at vi bare skal slippe tømmen, men hvis vi 
vil videre ned ad den digitale vej, hvis vi vil leve længere og 
udrydde sygdomme osv., så skal vi finde måder at dele flere 
data på – og så må vi slippe nogle af de forestillinger, vi har om 
individets rolle i forhold til fællesskabet,” siger Anders Hvid – 
vel vidende, at han rører ved et emne, der går lige i hjertekulen 
af manges frygt for den teknologiske udvikling   •

I Tyskland skal det være obligatorisk, at tanksta-
tioner tilbyder opladning til elektriske biler. Det 
nye krav er en del af en økonomisk hjælpepakke i 
forbindelse med coronakrisen.

Salget af elbiler har været sløvt i Tyskland, men 
det er afgørende for den store bilindustri at få gang 
i omstillingen. Nu vil den tyske regering give en 
støtte på mellem 22.000 og 44.000 kroner, når 
man køber en ny elbil. Det skriver Reuters.

T E C H B I T S 

Ladestandere  
bliver obligatoriske  
på tyske tankstationer

I Tyskland er der optur. Lilium, hvis 450 ansatte i München arbejder på at ud-
vikle en lille elektrisk fempersoners jet, der kan lande og lette lodret og flyve op 
til 300 kilometer, har rejst investeringer på i alt 2,5 milliarder kroner. Firmaet er 
nu en “unicorn”, en startup med en værdisættelse på over en milliard dollar.

Derimod er der nedtur for amerikanske Kitty Hawk, der også udvikler 
minifly. Selskabet er bakket økonomisk op af Googlestifteren Larry Page, mens 
Sebastian Thrun, en af pionererne inden for kunstig intelligens og selvkørende 
biler, er direktør.

Men nu har Kitty Hawk droppet den videre udvikling af en form for flyvende 
bil, der skulle kunne lande og lette lodret og være så let at flyve, at det kunne 
betjenes af folk uden en pilotuddannelse. Undervejs i projektet nåede man at 
bygge 111 fly på fem år. Det har været dyre lærepenge, skriver The Verge.

T E C H B I T S 

Det går op og ned for de flyvende biler

›
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Anerkend dem,  
der arbejdede, mens  
andre var hjemsendt

L E D E L S E

S
ituationen på mange arbejdspladser under coronakri-
sen har været, at nogle kollegaer var hjemsendt, mens 
andre arbejdede.

Det skyldes blandt andet muligheden for lønkom-
pensation under hjemsendelse. 

En chauffør, vi har talt med, beretter om, at man i hans 
firma hjemsendte over 80 procent af medarbejderne med løn-
kompensation, mens de resterende måtte udvise ekstra flek-
sibilitet ved at dække de ruter, som stadig skulle køres. 

Dette giver god mening fra et økonomisk synspunkt, idet 
det giver mulighed for maksimal lønkompensation til firma-
et. Men ser man det fra de arbejdende kollegaers synspunkt, 
kan det opleves uretfærdigt, hvilket kan være problematisk 
for både dem selv og arbejdspladsen.  

Det kan endda være dem med den højeste løn og mest tryg-
ge ansættelse, som blev hjemsendt først. 

Måske har det at skulle arbejde under coronakrisen haft 
stor betydning, ikke kun for medarbejderne selv, men også 
deres familier. Man har været på arbejde og været udsat for 
smitterisiko på det tidspunkt, hvor angsten for covid-19 var 
på sit højeste. 

Måske man har sendt sine børn i nødpasning, igen med 
angst for, at de blev smittet, og måske har man ydet andre per-

sonlige ofre for ikke at blive smittet eller smitte andre. 
Måske har det bare været hårdt at nå det hele med fuldt ar-

bejdsskema, samtidig med at Danmark lukkede ned. Og kol-
legaerne holdt “coronaferie” med fuld løn … Sådan kan det i 
hvert fald opleves. 

Genetabler retfærdigheden

Dette er måske OK i en periode. Vi vil gerne yde for fællesska-
bet. Vi vil gerne bidrage og være uundværlige. Men motivatio-
nen bliver ikke ved, og på et tidspunkt skal fællesskabet give 
tilbage. For eksempel gennem ledelsesmæssig og kollegial an-
erkendelse. 

Det er her vigtigt, at ledelsen på arbejdspladser med med-
arbejdere, som arbejdede, mens kollegaer var hjemsendt, nøje 
overvejer, hvordan man kan genetablere retfærdighed på ar-
bejdspladsen. 

Vi ved fra forskningen, at oplevet retfærdighed har stor be-
tydning for medarbejderes helbred og motivation. Retfærdig 
er en simpel og forudsigelig mekanisme, som vi mennesker 
fra naturens hånd er kodet til at reagere på. 

Fordelingsmæssig retfærdighed handler om hvordan go-
derne bliver fordelt på arbejdspladsen, og vi er knivskarpe til 
at opfatte dem. Hvis der er en aftale om at bruge den samme 
lidt outdatede telefon, og så vi ser, at der er en kollega, som 
har tiltusket sig den nyeste iPhone, så reagerer vi prompte og 
oplever det som uretfærdigt. 

Retfærdighed handler om den enkelte medarbejders op-
levelse af situationen. Medarbejderen oplever retfærdighed 
som en relation mellem sig selv og virksomheden, og den skal 

På mange arbejdspladser har nogle medarbejdere måttet pukle,  
mens kollegaerne var hjemsendt med løn. Nu er det vigtigt, at ledelsen anerkender dem,  

der arbejdede under krisen. Ellers kan motivationen og sammenholdet lide et alvorligt knæk, 
skriver arbejdsmiljøforskere Yun Ladegaard og Kasper Edwards.

Det at være hjemsendt 
uden at måtte arbejde kan 
også opleves ubehageligt, 

afhængigt af hvor tryg man 
er på arbejdspladsen og i 

arbejdsfællesskabet.

Yun Ladegaard og Kasper Edwards
arbejdsmiljøforskere på hhv.  

Københavns Universitet og DTU 



—   2 9   —

 

L E D E L S E

være i balance. Og det er her det forudsigelige kommer ind, så 
snart balancen forskydes, vil det afføde en reaktion. 

Medarbejdere, som føler sig uretfærdigt behandlet, vil 
reagere for at genoprette balancen. I nogle situationer bety-
der det, at medarbejderen stiller spørgsmål til situationen, i 
mere grelle eksempler udløser det direkte negativ, destruktiv 
adfærd såsom at stjæle eller ødelægge. 

Ikke bare business as usual

Det væsentligste redskab mod oplevet uretfærdighed er åben 
og ærlig dialog og aftaler, der overholdes. Der er stor forståelse 
og fleksibilitet for forskelle, hvis de forklares og diskuteres 
åbent. 

Det er vigtigt ikke at antage, at alt kan fortsætte, hvor vi 
slap, og at alle er tilfredse med at beholde deres job og have 
bidraget til fællesskabet.

Måske hører man på arbejdspladsen ikke brok lige for ti-
den. Hvis arbejdspladsen er presset, kan utilfredse medar-
bejdere være nervøse for at blive afskediget, hvis man virker 
negativ. Men at have ydet, uden at det anerkendes, bidrager til 
oplevet uretfærdighed, som stresser og gør os vrede. 

Hvis vi ikke kan give udtryk for vreden på arbejdspladsen, 
holder vi det inde, men det kan så komme til udtryk på andre 
måder, eksempelvis gennem vrede og irritation generelt, må-
ske går det ud over familie. Men så er det familien, som bliver 
uretfærdigt behandlet. 

Det bliver en negativ cirkel, hvor vreden og frustrationen 
forstærket kommer tilbage på arbejdet og resulterer i demoti-
vation, og måske finder man et nyt job, når det bliver muligt.

Det må ikke kamme over

Omvendt kan det at være hjemsendt uden at måtte arbejde 
også opleves ubehageligt, afhængigt af hvor tryg man er på ar-
bejdspladsen og i arbejdsfællesskabet. 

At være blevet hjemsendt kan opleves som et velkomment 
pusterum, og nogle har haft mulighed for at passe børnene og 
måske holde dem hjemme lidt ekstra, så andre, der arbejder, 
har kunnet få plads i institutionerne. 

Omvendt kan tanker om, at arbejdspladsen pludselig fin-
der ud af, at man måske helt kan undværes, føre til nervøsitet. 

Alene det at være væk fra arbejdspladsen kan føre til nega-
tive tanker om egne evner til arbejdet, og om man nu også er 
en legitim del af fællesskabet.

I processen med at anerkende dem, som har arbejdet, er det 
derfor vigtigt, at ledelsen ikke bidrager til en fortælling om de 
hjemsendte som nogen, der har været på coronaferie eller på 
anden måde har levet på andres bekostning   •

Yun Ladegaard er ph.d. og forsker ved Institut for Psykologi 
Københavns Universitet samt leder for Erhvervsrettede Indsatser 
i Center for Psykisk Sundhedsfremme. Kasper Edwards er ph.d. 
og seniorforsker ved DTU Management.

Det væsentligste redskab  
mod oplevet uretfærdighed er 

åben og ærlig dialog og aftaler, 
der overholdes. Der er 

 stor forståelse og fleksibilitet for 
forskelle, hvis de forklares  

og diskuteres åbent.

5 råd til at sikre 
retfærdighedsfølelsen: 

1. Kommuniker på arbejdspladsen eksplicit, 
hvem der har ydet et ekstra bidrag, og aner-
kend dem. 

2. Tilbyd privilegier til dem, som har arbejdet. 
Det kan være, at de først kan vælge, hvornår 
de ønsker ferie, eller kan få færre weekend-
vagter. Når der måske skal ydes en ekstra 
indsats i efteråret, kunne det også med 
fordel være dem, som har været hjemsendt, 
som går forrest. 

3. Vær opmærksom på, at det er forskelligt, 
hvad en person oplever som et værdifuldt 
privilegie, så tildel privilegier, som passer 
til personen, og gør det gennemskueligt for 
kollegaerne, hvorfor privilegierne tildeles, så 
de ikke opfatter det som uretfærdigt.

4. Tal om udfordringerne for både dem, som 
var på arbejde, og dem, som har været 
hjemme.

5. Skab dialog mellem dem, som har været 
hjemme, og dem, som har været på arbejde – 
det er ikke tilstrækkeligt at håndtere det som 
en leder-medarbejder-dialog.
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Anja Philip lader sig inspirere af samarbejdet, der gjorde månelandingen mulig, og anbefaler  
en spændende serie, der dykker ned i New Yorks ultraortodokse jødiske miljø. 

Anja Philip

Set, læst og hørt

Anja Philip er formand for Forbrugerrådet Tænk. Hun er uddannet cand.scient. i cellebiologi, videnskabsjournalist fra DR  
og Experimentarium og forhenværende projektchef i Kræftens Bekæmpelse. 

Set for nylig 
Under coronakrisen har jeg haft 
mulighed for at streame flere gode 
film og serier. Én serie, der gjorde 
stort indtryk, var ‘Unorthodox’, der 
baserer sig på instruktørens egne 
erindringer. Det er altid interessant 
og spændende at få et kig ind i en 
lukket verden som her det ultraorto-
dokse jødiske miljø i New York. Men 
hvad der gjorde dybt indtryk, var 
den kolossale styrke, hovedperso-
nen Esther rummer. Hvis man ingen 
uddannelse eller midler har og 
aldrig har kendt anden virkelighed 
end et klaustrofobisk og undertryk-
kende samfund, er det en kraftpræ-
station overhovedet at have en egen 
indre stemme – og ikke mindst at 
kunne lytte til den. Esther formår at 
rejse væk og skabe sig et selvstæn-
digt liv. At gøre sig fri af den slags 
lukkede samfund vil oftest betyde 
udstødelse og tab af hele den verden 
og familie, man kender. Tænk at 
måtte træffe det valg!

Læst for nylig 
Jeg er ret vild med Maren Uthaugs 
stribe bag på Politiken, der i al sin 
råhed, almenmenneskelighed og 
selvironi ofte giver dagens gode 
grin. Derfor var hendes seneste 
udgivelse ‘En lykkelig slutning’ da 
også straks på reservationslisten. 
Godt, den blev lagt på E-reolen, da 
covid-19 lukkede biblioteket! Bogen 
er en slags magisk realisme, som 
helt uforvarende er blevet en super 
aktuel kommentar på coronakri-
sen. Man følger nemlig en familie 
gennem mange generationer, der 
alle har opgaver i forbindelse med 
døden. Uthaug kommer ind på, 
hvordan arv og miljø, tro, viden og 
tilpasningsevne samt de store epi-
demier som tuberkulose, kolera og 
den spanske syge præger familiens 
liv og levned, lægger byer øde og 
skaber nye livsvilkår. Covid-19 er 
på dette bagtæppe blot én i rækken 
af epidemier, der til alle tider sæt-
ter scenen for os mennesker.

Hørt for nylig 
Jeg hørte denne BBC-podcast første gang 
i forbindelse med 50-årsjubilæet for 
månelandingen. Månens vilde intensitet 
de forgangne måneder har stimuleret 
til et genhør. ‘13 minutes to the Moon’ 
er så eminent godt produceret, at det er 
spændende lytning, selvom vi jo alle 
udmærket kender resultatet af de sidste 
13 minutter, fra Eagle frigør sig fra Apollo, 
til den lander på månen. Afsnit for afsnit 
formår den fantastiske fortæller at oprul-
le, hvilket fuldstændigt enestående og til 
tider vanvittigt “giant step for mankind”, 
forskere, videnskabsfolk, politikere, 
virksomheder og håndværkere tog. Flot 
underlægningsmusik, et hav af originale 
lydklip og nye interviews med nogle 
af historiens både kendte og ukendte 
personager hjælper fortællingen på vej. 
Serien klipper tilbage i historien minut 
for minut og udfolder alle de opfindelser, 
teknologier, konflikter, frustrationer og 
beslutninger, som de dygtige, samarbej-
dende mennesker var igennem forud for, 
at rejsen endte lykkeligt.

Foto      Anika Molnar/Netflix Foto      Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Unorthodox. Maren Uthaug.

Foto      Forbrugerrådet Tænk

https://www.bbc.co.uk/programmes/w13xttx2/episodes/downloads
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Miljømærket tryksag
5041-0492

SVANEMÆRKET

Nyt job
Største udfordring?  Da soldater fra Livgarden sidste år 
deltog i parademarchen på Champs-Élysées i Paris på Ba-
stilledagen, Frankrigs nationaldag, var det et meget synligt 
tegn på det styrkede fransk-danske forsvarssamarbejde.

Efter næsten to års studier på École Militaire skal prins Joa-
chim som forsvarsattache ved ambassaden i Paris vedlige-
holde og måske også bidrage til at udbygge samarbejdet.

Det er svært at undervurdere opgaven.

Danmark plejer at se til USA, når det handler om forsvars- 
og sikkerhedspolitikken. Donald Trump er den første 
amerikanske præsident, der åbent har overvejet at trække 
USA ud af Nato. 

Var det kun et spørgsmål om Trump, kunne et lille europæ-
isk land som Danmark forsøge at holde vejret og vente hans 
efterfølger, der senest tager plads i Det Hvide Hus om fire år. 
Men hans to forgængere, George W. Bush og Barack Obama, 
har ligesom Trump kritiseret de europæiske lande for at 
betale for lidt til deres forsvar. På et mere strategisk plan øn-
sker amerikanerne, at de europæiske Natolande i højere grad 
kan varetage deres egne sikkerhedspolitiske interesser.

Tendensen peger altså på mindre USA og mere Europa i 
forsvars- og i sikkerhedspolitikken.

Det er her, prins Joachim kommer ind i billedet. Han 
bliver forbindelsen mellem Danmark og det Frankrig, der 
med sin atomslagstyrke ligger i den militære superliga i 
Europa. Det er også et Frankrig, der er kendt for langt mere 
vidtgående ønsker til udbygningen af EU’s forsvarspoliti-
ske samarbejde. Et samarbejde, Danmark på grund af sine 
forbehold over for EU-samarbejdet ikke deltager i.

Prins Joachims opgave bliver ikke nem. Men Udenrigsmi-
nisteriet må tro på ham. Prins Joachim blev ansat, uden at 
stillingen har været opslået   • jre

Foto      Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hvem 

Prins Joachim 
Hvilket job 
Brigadegeneral, forsvarsattaché ved ambassaden i Paris

Hvorfra 
Lederuddannelse, École Militaire

Baggrund  

• 2019 -2020: École Militaire

• 1989-2015: Militær karriere fra løjtnant til oberst af reserven

• 1991-1993: Landbrugsøkonom, Den Classenske Agerbrugsskole, 
Næsgaard.   

• Protektor: 39 protektorater, herunder Astma-Allergi Danmark, 
Care Danmark, Danmarks Tekniske Museum, Esbjerg 
Kunstmuseum, Grænseforeningen, Skoleskibet Danmark, 
Sønderjyllands Symfoniorkester.
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