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Arven efter Merkel
P OL I T I K

Med sin vision ”For en europæisk renæssance” byder Emmanuel Macron sig til som politisk
leder af de midtsøgende kræfter i Europa.

De to politikere
virkede nærmest forbløffede,
da den journalistiske ordstyrer
stilfærdigt mindede om den lille
forhindring, at diskrimination
mellem forskellige nationaliteter er i strid med grundloven.
Læs chefredaktørens blog
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Fint med administrative robotter
D I G I TA L O M S T I L L I N G En global undersøgelse
viser, at vi generelt accepterer myndigheders anvendelse af kunstig intelligens – medmindre det breder
sig til beslutninger relateret til værdier, etik, og
frihedsrettigheder.

15

Da flad struktur og frihed ramte muren
I N T E RV I E W

Dansk ledelseskultur går ikke i New
York og London. Og børnenes skoler er så optagede af
test og perfektion, at man længes tilbage til Danmark.
Det fortæller Jimmi Maymann, iværksætterguru og
tidl. topchef for Huffington Post, i dette sidste i rækken af interview om uperfekte liv og karrierer.
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16

Ulige pension
V E L FÆ R D ATP anklages for at lave en omvendt
Robin Hood, fordi pensionsgigantens modeller
tilgodeser de længstlevende – og det har de svageste
grupper ikke nødvendigvis så megen gavn af.

20

Kapitalindsprøjtning til velfærden
Forsideillustration

V E L FÆ R D Med bred opbakning fra Folketinget
skal Den Sociale Investeringsfond fremme private investeringer i velfærden. Det skal styrke forebyggelsen
og mindske brandslukningen.

Morten Voigt
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Når staten designer
det frie valg

Kina tiltrækker flest investeringer
N Y V I D E N Hvis man følger pengestrømmene fra
verdens store aktiefonde, så ender man med stor
sandsynlighed i Kina.

Det offentlige føjer psykologiske trick
til værktøjskassen
Forestillingen om den rationelle borger er på vej ud
hos offentlige myndigheder, som i stigende grad
anvender adfærdsdesign, også kaldet nudging, til
at påvirke vores valg i retning af vores eget eller
samfundets bedste. Men grænsen mellem et kærligt
puf og manipulation kan være hårfin.

G L O B A L T Influencere fra YouTube og Instagram
bidrog til en historisk høj valgdeltagelse blandt
18-24-årige ved det amerikanske midtvejsvalg. De
selvgjorte internetstjerner kan flytte stemmer, siger
dansk forsker.

L E D E L S E Som leder skal man nogle gange gå
efter manden og ikke efter bolden. Michael Zink,
landechef i Salesforce, slår et slag for det personlige
lederskab.
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Rock, poesi og light-tv
S E T, L Æ S T & H Ø R T Matias Møl Dalsgaard, CEO i
GoMore, har genopdaget Jeff Buckleys ikoniske album
‘Grace’. En bog om digterlivet i Paris har mindet ham
om byens – og livets – poetiske kvaliteter.
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Borgmester for fremgang
N Y T J O B Frands Fischer er ny borgmester i Skanderborg Kommune per 1. april, efter stemmeslugeren
Jørgen Gaarde overraskende valgte at trække sig.
Udfordringen bliver at få service og velfærd tilpasset
til en befolkning i hastig vækst.
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Sæt personligheden i spil

Virksomheder udnytter din
dopaminhungrende hjerne
Det bedste, der kan ske for en virksomhed, er at finde
et vanedannende produkt, hvor brugeren kommer
igen og igen. Nir Eyal, forfatter til bogen ‘Hooked’,
fortæller om metoden.
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Den politiske youtuber

Sådan spiller nudging
på vores irrationelle sider
Adfærdspsykologerne har samlet en værktøjskasse
med mekanismer, som kan anvendes til at påvirke
folks handlinger. De kan have stor indflydelse på,
hvilke beslutninger vi tager – uden at vi er klar
over det.
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DF og det politiske
parallelsamfund
Konkurrencen med Nye Borgerlige om en endnu strammere udlændingepolitik
trækker DF væk fra positionen på midten af dansk politik. Duellen mellem Vermund
og Thulesen Dahl forleden synes at foregå i sin helt egen politiske parallelverden.
En verden langt fra kongemagerpositionen og regeringsmagten.
POLITIK

M

ed blot tre uger til Brexit var der lagt op
til noget af et brag, da Kristian Thulesen
Dahl og Pernille Vermund forleden stødte sammen til duel i Aabenraa.
Dansk Folkeparti har lovet, at danskerne på et tidspunkt skal til folkeafstemning om at
gå i briternes fodspor. Og Nye Borgerlige går til valg på
at få Danmark ud af EU så hurtigt som muligt.
Men hov: Selv om debatten varede to fulde timer,
blev Danmarks forhold til EU ikke nævnt med et ord –
bortset fra kravet om mere grænsekontrol.
Det samme gjaldt klimaet og den grønne omstilling,
som ellers også tegner til at blive et af valgets store temaer. Heller ikke det blev berørt – hvis man ser bort fra
Nye Borgerliges ønske om at fjerne registreringsafgiften, så danskerne kan få råd til flere og bedre biler.
Det føltes nærmest som et politisk parallelsamfund,
hvor to partiledere opfandt deres egen virkelighed uantastet af det omgivende samfund. Det gjaldt i høj grad
også i den lange og ophedede debat om udlændingepolitik.
På den måde kan mødet i Aabenraa komme til at
markere et skelsættende øjeblik i dansk politik, nemlig det øjeblik, hvor Dansk Folkepartis 24 år lange vandring ind mod midten blev afbrudt, netop som partiet
ellers var ved at gøre sig klar til at indtage rollen som ny
kongemager.

Jakob Nielsen
Ansv. chefredaktør,
Mandag Morgen

hed, der vil eksistere på Christiansborg efter folketingsvalget.
For selv om tendensen i årevis er gået i retning af en
stadig strammere og stadig mere symbolpræget udlændingepolitik, så er der nogle røde linjer, som hverken
Venstre eller Socialdemokratiet er parat til at træde
over. De kommer ikke til at indføre love eller regler, der
åbenlyst bringer os i konflikt med menneskerettigheder eller sætter Danmarks medlemskab af EU på spil.
KORT FØR DEBATTEN i Aabenraa havde Kristian Thulesen Dahl afskrevet Dansk Folkeparti som regeringsparti, selv hvis det kommende valg skulle ende med
et flertal bag Lars Løkke Rasmussen. Det skete med
henvisning til partilederens selvopfundne regel om,
at Dansk Folkeparti kun kan deltage i en regering, hvis
partiet opnår mindst 17 procent af stemmerne.
For få måneder siden var tonen en anden, når Kristian Thulesen Dahl frejdigt udtalte sig om, hvem der
eventuelt måtte være med i en ny borgerlig regering, og
samtidig også holdt døren åben for et tæt samarbejde
med en socialdemokratisk regering.
Nu ser kombinationen af dårlige målinger og udfordringen fra Nye Borgerlige ud til at have tvunget Dansk
Folkeparti tilbage i en rolle som fløjparti. Nu skal der
hentes vælgere tilbage fra Socialdemokratiet, og Nye
Borgerliges march mod Folketinget skal standses.
Det betyder, at Dansk Folkeparti kommer til at bevæge sig væk fra dets drømmeposition i midten af
dansk politik. Og i den proces vil partiet på paradoksal vis komme til at bekræfte et af sine egne dogmer:
Jo længere man begiver sig ind i et parallelsamfund, jo
mere marginaliseret bliver man •

DEBATTEN VIL ISÆR blive husket for det øjeblik, da
Pernille Vermund kækt og tre gange i træk afbrød en
synligt ubekvem Kristian Thulesen Dahl med spørgsmålet: ”Er du klar?”
Det handlede om udlændinge, som selvsagt fyldte
størstedelen af debatten. Og selv om Kristian Thulesen
Dahl ikke var klar til at stille ultimative krav, så måtte
man forstå, at han i substansen var helt enig i Nye Borgerliges forslag om et totalt asylstop og om, at udlændinge skal forsørge sig selv.
Uenigheden gik alene på, hvordan forslagene skal
gennemføres, og om ultimative krav kan bane vejen for
et mere vidtgående paradigmeskifte end det, der netop
er vedtaget.
De to politikere virkede nærmest forbløffede, da den
journalistiske ordstyrer stilfærdigt mindede om den
lille forhindring, at diskrimination mellem forskellige
nationaliteter er i strid med grundloven.
Det var en debat uden forbindelse til den virkelig-
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Macron træder frem
som EU’s politiske leder
Statsministeriet var orienteret i forvejen, da Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag
aften fremlagde sine ambitiøse visioner for EU-samarbejdet. Udspillet er først og fremmest et
oplæg til europaparlamentsvalget 26. maj, hvor Macron vil samarbejde med den liberale gruppe.

Claus Kragh
ckr@mm.dk

A NA LY S E

F

rankrigs præsident, Emmanuel
Macron, lancerer sig selv som EU’s
reelle politiske leder, og han gør
det med en europapolitisk dagsorden, der har stærk appel til den liberale
midte i europæisk politik. I Danmark er
Radikale og Venstre mest positive over for
udspillet.
Det er aldrig sket tidligere, at en fransk
præsident henvender sig til samtlige 500
millioner borgere i EU-landene, sådan
som Macron gjorde det i sidste uge. På 22
forskellige sprog og med hjælp fra førende
aviser i EU-landene – i Danmark var det
Berlingske – udlagde Macron sin vision
‘For en europæisk Renæssance’.
Teksten indeholder en lang række forskellige forslag, men i essensen er teksten
mest af alt en slags grænseoverskridende
valgoplæg til parlamentsvalget 26. maj.
Et valg, der får en helt anderledes afgørende betydning end det tidligere valg,
fordi valget kommer til at afgøre sammensætningen af hele EU’s politiske ledelse
i perioden 2019-2024 – det vil sige formandsposterne i EU-Kommissionen, i Det
Europæiske Råd og flere andre poster – på
et tidspunkt, hvor EU er under hårdt angreb fra både skeptikere internt i EuropaParlamentet og fra eksterne kræfter som
Vladimir Putins Rusland, der åbenlyst
modarbejder EU.
I øjeblikket hersker der et magttomrum
i det mellemstatslige politiske samarbejde, som EU fortsat er. Macron har set, at
EU – med Storbritannien på vej ud af EU
og den magtfulde tyske kansler, Angela
Merkel, på vej på pension – har brug for en
politisk lederskikkelse.
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Det, Macron gør med sin tekst, er reelt,
at han byder sig til som den politiske leder
af alle midtsøgende kræfter i Europa, der
insisterer på, at EU-samarbejdet er nøglen
til løsningen på Europas centrale grænseoverskridende udfordringer, Europas kollektive sikkerhed og det stærke og stigende
migrationspres fra syd og sydøst. Og Macron gør del vel vidende, at der rundtomkring i EU-landene hersker stor nervøsitet
i regeringspartierne fra centrum-højre og
centrum-venstre, som alle mærker presset
fra populistiske fløjpartier.
Macrons projekt er et udtryk for en
slags europæisk nationalisme og protektionisme, der ikke er så voldsomt forskellig fra de tendenser, man ser i USA, Kina og
Indien. Macron vil ikke bygge en mur mod
syd, sådan som Donald Trump vil det i
USA. Men ikke desto mindre insisterer Macron på, at EU skal have lukkede grænser.
”Intet samfund er i stand til at skabe en
følelse af tilhørsforhold, hvis det ikke har
grænser, det skal beskytte. En grænse, det
er frihed i sikkerhed,” lyder det filosofisk
fra Macron, som i teksten understreger et
centralt punkt i sin europapolitik lige siden valgkampen i 2017:
”Jeg tror på et Europa, der i lyset af
migration beskytter sine værdier og sine
grænser.”
En sådan formulering har klar adresse
til de vælgere, som i de senere år har stemt
på højrenationale partier, som længe har
ønsket sig det ”Fort Europa”, der har været
et skældsord på midten i europæisk politik, men som nu bredt anses for at være
indlysende nødvendigt.
Udstrakt hånd til alle grupper

Macrons appel til europæerne er en politisk cocktail, der rækker ud til både globaliseringsangste, indvandringsbekymrede
og klimaengagerede europæere. På samme
tid gør Macron sig også til fortaler for en
social europæisk markedsøkonomi med
beskyttelse af lønmodtagere og stærkere
protektionistiske træk, end det har været
tilfældet i de seneste årtier, hvor frihandel
og liberalisering har været i højsædet.
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Macrons embedsmænd understregede
i sidste uge, at regeringerne i samtlige
EU-lande var blevet orienteret om præsidentens initiativ. Det var man altså også
i Statsministeriet i København, hvor Lars
Løkke Rasmussen i de seneste uger har
slået en væsentligt mere EU-engageret
tone an end den, der ellers har præget hans
aktuelle regeringsperiode siden 2015.
Statsministeren har ikke personligt
kommenteret den franske præsidents udspil, men det har Venstres EU-spidskandidat, Morten Løkkegaard, der kalder Macrons idéer “sympatiske” og understreger,
at EU har mange grænseoverskridende
udfordringer, som “vi er nødt til at løse i
fællesskab”.
Macron er afhængig af EU

Macrons offensive udmelding på den
europæiske scene kan synes paradoksal i
betragtning af de store udfordringer, han
i de seneste måneder har oplevet hjemme
i Frankrig. Men De Gules Vestes protester
synes at være ved at klinge ud, mens Macrons popularitet er på vej op igen.
Under alle omstændigheder er bundlinjen, at Emmanuel Macron – hvis han
skal lykkes med de historiske og smertefulde reformer, han har iværksat i Frankrig – er dybt afhængig af at have et EU, der
forfægter de samme værdier, som han selv
repræsenterer.
Det mest bemærkelsesværdige er faktisk, at Macrons udspil i al dets napoleonske grandiositet på Europas vegne ikke
er blevet skudt ned i flammer. Tværtimod
har det fået en ganske varm modtagelse af
ledende liberale politikere i Nordeuropa
som Finlands statsminister Juha Sipilä,
Belgiens Charles Michel, to tyske topsocialdemokrater, finansminister Olaf Scholz og spidskandidat ved parlamentsvalget,
justitsminister Katarina Barley.
I Danmark vil Macrons idéer – statsministerens nye EU-linje taget i betragtning
– også blive et centralt referencepunkt, når
vælgerne efter alt at dømme skal udpege
både folketingsmedlemmer og medlemmer af Europa-Parlamentet 26. maj •

Her er Macrons 21 forslag
til et stærkere og mere effektivt EU
Frankrigs præsident offentliggjorde 4. marts en kronik
oversat til 22 sprog og henvendt til alle 500 millioner
borgere i EU. Her foreslår Macron:

Demokrati

Klima og miljø

1. Europæisk agentur for beskyttelse

12. Netto nul CO2-udledning i 2050,

af demokratierne.

halvering af pesticidforbruget i
2025.

2. Forbud mod fremmede magters

finansiering af europæiske politiske
partier.
3. Forbud mod hadefulde og voldelige
ytringer på internettet.

13. EU-klimabank skal finansiere

den økologiske omstilling.
14. EU skal styrke kontrollen af

vores fødevarer.
15. Uafhængig videnskabelig

vurdering af stoffer, der er
skadelige for miljøet og
sundheden.

Sikkerhed
4. Styrkelse af Schengenområdet:

Fælles grænsepoliti, europæisk
asylkontor, strenge kontrolforpligtelser, europæisk
solidaritet.
5. Nyt europæisk råd for indre
sikkerhed.
6. Ny forsvars- og sikkerhedstraktat
mellem EU og NATO.
7. Nyt europæisk råd for den ydre
sikkerhed, som inddrager
Storbritannien.

16. Ved alle initiativer i EU skal der

tages miljø- og klimahensyn.
Digitalt
17. EU-tilsyn med store digitale

platforme.
18. Flere penge til EU's nye

innovationsråd, så EU kan
skabe nye teknologiske
frembrud inden for f.eks.
kunstig intelligens.

Handel
8. Virksomheder, der vil sælge varer til

En pagt med Afrika

EU-lande, skal følge EU-regler for
miljø, databeskyttelse og skat.
9. Europæiske leverandører skal have
særstatus inden for strategiske
erhverv og offentlige markeder, ligesom det er tilfældet i USA og Kina.

19. EU skal anerkende

Arbejdsmarked

Europas fremtid

10. EU skal indføre et socialt skjold

21. Konference om EU’s fremtid,

skæbnefællesskab med Afrika.
20. Støtte kontinentets udvikling

gennem investering,
partnerskaber, højere
uddannelse, ligestilling.

med garanti for samme løn for
samme arbejde.
11. EU-mindsteløn tilpasset hvert land,
som forhandles kollektivt hvert år.

borgerpaneler, høringer af
akademikere, arbejdsmarkedets
partnere, religiøse og kirkelige
repræsentanter.

Figur 1 — Frankrigs præsident lancerede 4. marts et åbent brev til samtlige borgere i de 28 EU-lande.
Teksten er oversat til 22 sprog og kan læses på dansk på den franske præsidents hjemmeside.
Mandag Morgen har pillet de konkrete forslag ud af teksten, kategoriseret dem og givet dem numre.
KILDE — Den franske præsidentadministration, www.elysee.fr., Mandag Morgen.
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Det offentlige føjer
psykologiske trick
til værktøjskassen
Forestillingen om den rationelle borger er på vej ud hos offentlige myndigheder, som i stigende
grad anvender adfærdsdesign, også kaldet nudging, til at påvirke vores valg i retning af vores eget
eller samfundets bedste. Men grænsen mellem et kærligt puf og manipulation kan være hårfin.

SPECIAL

Peter Hesseldahl
ph@mm.dk

De vigtigste pointer
• Den altid rationelle borger, der handler på et oplyst grundlag, er en
myte

D I G I TA L O M S T I L L I N G

S

kraldespandene får pangfarver, så de er umulige at overse
og nærmest kalder på affaldet. Små skilte og pile på gulvet minder os om at spritte
hænderne af i kantinen. Et falsk busstoppested ved plejehjemmet opsamler
vildfarne demente. Og i kantinen bliver
tallerkenerne mindre, så vi tager mindre
mad.
I løbet af de ti år, der er gået, siden
bogen “Nudge” for alvor fik sat adfærdspsykologi på dagsordenen, er indsigten i,
hvad der ubevidst påvirker folks beslutninger, blevet en almindelig del af den
værktøjskasse, som både offentlige og
private organisationer bruger til at få os
til at gøre som ønsket.
I Danmark bruger offentlige myndigheder og kommuner nu også adfærdspsykologiske indsigter til at udarbejde love
og kommunikere på måder, der giver et
mere effektivt samspil med borgerne –
med hjælp fra en hel branche af konsulenter, der er skudt op.
Det sker med udgangspunkt i en hastigt voksende mængde forskning og erfaringer, som udfordrer den gængse forestilling om, hvad der driver os.
“Vi har fået et mere nuanceret billede
af, hvad det vil sige at være menneske.
Det er rigtigt, at vi burde være opmærk-
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Det store billede
Ideen om Homo Economicus, det økonomisk rationelle menneske, er
på vej ud. Såvel offentlige myndigheder som private virksomheder
anvender derfor adfærdspsykologiske indsigter til at puffe – nudge –
os i den ønskede retning.

—

• Adfærdspsykologiske indsigter kan forbedre det offentliges
kommunikation og lovgivning
• Idealet er, at borgerne beholder det frie valg, men hjælpes til at
træffe bedre beslutninger
• Risikoen er, at man griber ind med metoder, som borgerne ikke kan
gennemskue
Derfor er det vigtigt
Adfærdspsykologi og nudging er effektive værktøjer, som kan
forbedre borgerens møde med “systemet”. Men det kan glide over i
manipulation, hvis ikke det offentlige går forsigtigt frem.

somme på vores sundhed og på klimaforandringerne og alle de andre ting, som
myndighederne synes er vigtige, 24 timer
i døgnet. Men det kan vi ikke,” konstaterer Pelle Guldborg Hansen, en af de mest
erfarne adfærdsforskere herhjemme og
direktør for konsulentfirmaet iNudgeyou.
“Når vi skifter billedet af mennesket
ud, har det en masse afledte effekter for
samspillet med borgerne.”
Ingen tvang, kun et venligt puf
Adfærdspsykologien og dens økonomiske
slægtning, adfærdsøkonomien, tilbyder
en ny forståelse af mennesket. I det traditionelle paradigme var det rationelle

—
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menneske, Homo Economicus, i centrum
for alle modeller. Mennesket blev set som
et fornuftsvæsen, som tog velovervejede
og informerede beslutninger for at få den
maksimale personlige gevinst.
Men psykologerne har længe vidst, at
der er grænser for, hvor rationelle mennesker er i virkeligheden. Når vi kommer i
situationer, der er komplicerede og uoverskuelige, tager vi i høj grad beslutninger
baseret på vores intuition, og den er farvet
af følelser, af omgivelserne – eller hvad
der lige er det letteste nu og her.
Den afdøde israelske psykolog, Amos
Tversky, som sammen med Daniel Kahneman har lavet meget af den grundlæg-

SPECIAL

Karensdagene fjerner en relativt lille del af lediges dagpenge, men ved at kommunikere meget klart, hvor mange timer man skal
arbejde for at undgå at blive trukket, bruges modviljen mod tab til at motivere den jobsøgende.

gende forskning inden for adfærdspsykologi, sagde, at de fleste af principperne og
virkemidlerne allerede var velkendte for
reklamefolk og brugtvognsforhandlere.
Fælles for mange af løsningerne er, at
de ikke tvinger folk til en bestemt handling. Og dermed bevæger man sig væk fra
de værktøjer, der hidtil har præget tilgangen i det offentlige.
“De klassiske redskaber til at påvirke
adfærd er mere hårdhændede, siger Torben Clausen, direktør i kommunikationsog adfærdsbureauet Operate:
“Staten har altid lovgivet med forbud,
bøder, fængsel eller ved at uddele støttekroner for at fremme den adfærd, man
ønsker fra politisk side, og det accepterer
vi. Adfærdsdesign kan både være mere effektivt og billigere at tage i brug, men først
og fremmest tager det udgangspunkt i at
forstå mennesker.”
For eksempel er vi vant til, at staten
sender breve til skyldnere og truer dem
med bøder og med kongens foged. Adfærdsindsigterne har så lært os, at det
giver bedre resultater at sende brevet lige

Det nye er,
at vi ikke længere
ser systemet som
en neutral størrelse,
og vi kan undersøge, hvordan det
påvirker folk,
og bruge den
indsigt bevidst.
Jon Kvist
Professor på RUC og medlem
af dagpengekommissionen

op til tidsfristen; det får langt flere til at
betale til tiden. Man kan argumentere for,
at timingen alene hjælper borgerne ud af
en grundlæggende håbløs men dog meget
menneskelig strategi med at stikke hovedet i busken og håbe, at problemet forsvinder af sig selv.”
Med en nudging-tilgang påtager staten
sig at vurdere, hvad der er den rette opførsel, og så designer man meget bevidst
valgmulighederne, så det er lettere og
mere oplagt for brugerne at tage de valg,
man mener er bedst for dem.
Det afgørende er imidlertid, at det stadig er muligt for brugerne at overhøre anbefalingerne og vælge noget andet, hvis
de vil. Man påvirker adfærden, men bevarer friheden.
Cass Sunstein og Richard Thaler, der
skrev bogen “Nudge”, har derfor beskrevet
nudging som paternalistisk liberalisme.
Dagpengesystemet blev
redesignet for at nudge de ledige

Det måske vigtigste eksempel på, at adfærdspsykologi har været inddraget i
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udformningen af ny lovgivning, er dagpengereformen fra 2015. Et af målene
med reformen var at tilskynde flere ledige til at søge arbejde, også i korte perioder.
Selv kortvarige job kan være vigtige
til at få ledige tilbage i fast beskæftigelse, men tidligere var reglerne udformet,
så man kunne risikere at miste retten
til dagpenge for en hel uge, hvis man
blot tog nogle få timers arbejde.
Jon Kvist, der er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
ved RUC, var medlem af Dagpengekommissionen. Hans observation var, at regelsættet var så stort og kompliceret, at
selv kommissionens medlemmer havde
svært ved at overskue det:
“Det virkede urealistisk at forvente,
at ledige, der måske netop befandt sig
i en presset situation, ville handle rigtigt, hvis de ikke forstod, hvad reglerne
og konsekvenserne var.”
Jon Kvist skrev et notat om, hvordan
indsigter fra adfærdspsykologien kunne bruges til at forbedre reglerne, og
flere af principperne endte med at blive
indarbejdet i den endelige lov.
Reglerne for optjening af ret til dagpenge blev lagt om, fra at være baseret
på dage til at være baseret på timer, og
dermed kunne selv meget små job indgå
i regnskabet. Det nye princip blev meget enkelt: En times arbejde fører til at
man opsparer to timers ret til dagpenge. Desuden blev man heller ikke trukket i dagpenge for mere end de timer,
man havde været i beskæftigelse. Alt i
alt blev det lettere og mere overskueligt
at handle hensigtsmæssigt; at søge alle
former for arbejde, også det kortvarige.
Samtidig blev der indlagt en tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats for at
finde arbejde. Fra adfærdspsykologien
ved man, at mennesker har en kraftig
modvilje mod tab. Smerten ved at miste
100 kr. er langt større end glæden ved
at vinde 100 kr. Man siger, at vi har en
stærk “tabsaversion”.
Denne psykologiske indsigt antydede, at det ville være mere motiverende
for at søge arbejde, at fratage ledige en
ydelse, hvis de ikke finder arbejde, end
at give en bonus, hvis de finder arbejde.
Karensdage var indtil reformen lagt
i starten af en ledighedsperiode. Der
skulle gå et par dage, fra man meldte sig
ledig, til man kunne begynde at modtage dagpenge.
Efter reformen er karensdagene blevet spredt ud over de to år, hvor man har
ret til dagpenge. Hvis man i en periode
på fire måneder ikke har haft mere end
148 timers arbejde, udløser det en ka-
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5 centrale værker om adfærdspsykologi
Daniel Kahneman: ‘Thinking, Fast and Slow’, 2011
Dan Ariely: ‘Predictably Irrational’, 2009
Richard Thaler og Cass Sunstein: ‘Nudge’, 2009
Robert Cialdini: ‘Influence: The Psychology of Persuasion’, 2006
David Halpern: ‘Inside the Nudge Unit: How Small Changes Can
Make a Big Difference’, 2015

rensdag – dvs. at man mister ydelsen
for en dag.
Jon Kvist forklarer, at den rent økonomiske konsekvens er relativt begrænset. Det svarer til en reduktion på
omkring 1/80 af ydelsen i perioden.
Men kommunikationen er designet,
så karensdagen fremstår meget tydeligt. Når den ledige går online og tjekker status på sin ret til dagpenge, er der
en tæller på siden, der viser, hvor lang
tid der er igen, før vedkommende får en
karensdag.
“Ideen var ikke at straffe, men at aktivere tabsaversionen. Vi ville præsentere karensdagen som et bump i vejen;
noget uønsket, som de ledige ville føle
sig ekstra motiverede for at undgå,” siger Jon Kvist.
“Vilkårene er ikke blevet ringere for
brugerne. Karensdagene var der også
før, og det havde konsekvenser for folks
adfærd, selv om de måske ikke bevidst
var designet til det. Det nye er, at vi ikke
længere ser systemet som en neutral
størrelse, og vi kan undersøge, hvordan
det påvirker folk, og bruge den indsigt
bevidst,” siger Jon Kvist.
Små, banale ændringer
får det til at glide

De nye indsigter anvendes også over
for virksomhederne. Kristine PoulsenHansen er specialist i Erhvervsstyrelsen og har de sidste seks år arbejdet
med adfærdspsykologi som et middel
til at lette virksomhedernes byrde i
samspillet med det offentlige.
“Adfærdspsykologien giver os et
sprog til at tage det irrationelle seriøst
og arbejde systematisk med at skabe
løsninger, som giver virksomhederne
en hurtigere og nemmere vej igennem
de pligter, de har over for det offentlige.
Hvorfor får de ikke gjort det, de skal, og
hvornår og hvordan får vi bedst kommunikeret til dem? Vi forsøger at sætte
os ind i, hvilken situation de står i, når
vi f.eks. skriver til dem. Hvad er deres
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Alle
mennesker kender
til, at det valg, der
føltes rigtigt i en
bestemt situation,
pludselig ser
helt forkert ud i
bagklogskabens lys.
Torben Clausen
Direktør i kommunikationsog adfærdsbureauet Operate:

rationale? Kan de ikke afkode systemet?
Forstår de ikke, hvad de skal gøre? Kan
de ikke finde ud af at betjene den digitale løsning?”
Kristine Poulsen-Hansen og hendes
kolleger i Erhvervsstyrelsen kombinerer forskellige typer af data for at blive
klogere på virksomhederne og lytter
blandt andet med i telefonsluserne for
at forstå, præcis hvor det er, brugerne
har problemer, og hvilken situation de
står i. I mange tilfælde kan ret små ændringer gøre en stor forskel.
“Det hjælper meget, hvis man eksempelvis formulerer breve, så virksomheden hurtigt kan se, hvorfor vi
netop skriver til den, og så det fremgår
meget konkret, hvad det er, vi vil have
den til at gøre, hvor man skal gøre det
med et link, og hvad der sker, hvis man
ikke gør det. Nogle gange kan det endda
være en løsning at gøre noget så grimt,
at det får folk til at stoppe op og læse
det, så de kan tage en aktiv beslutning
om, hvorvidt det er det, de ønsker for
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deres virksomhed eller ej,” fortæller
Kristine Poulsen-Hansen.
“Det kan virke banalt, men der er
meget rugbrødsarbejde i at identificere
problemerne og i at få testet, om de nye
tiltag virker.”
“Hvis adfærdsvidenskab skal bruges
til at skabe færre byrder for virksomhederne, er man nødt til at arbejde på
tværs af de klassiske fagområder og lave
forbedringer i mange lag. Det er eksempelvis ikke nok, at vi gør det supernemt
at registrere sig som virksomhed, men
helt glemmer at hjælpe folk videre til
at få styr på den digitale postkasse. Så
risikerer virksomheden at overse vigtig post fra det offentlige, og så har vi
bare skubbet aben videre. Vi er nødt til
at forstå og arbejde med hele processen
for at få brugerne videre,” siger Kristine
Poulsen-Hansen.
Langsomme kviklån

De adfærdspsykologiske indsigter anvendes ikke kun i mødet med det offentlige, men også i f.eks. forbrugerlovgivningen.
Kviklån – korte lån med meget høje
renter – er et godt eksempel på, at folk
let kan komme til at tage beslutninger,
der ikke er hensigtsmæssige. Det er fristende at tage et kviklån, fordi man kan
få pengene med det samme, hvis man
ser den mobiltelefon eller den ferierejse, man absolut MÅ have lige nu.
Men mange kommer i en gældsfælde, fordi de ikke har råd til at betale
lånet tilbage og derfor ender med at optage nye lån. Det kan hurtigt være ruinerende, for renterne ligger typisk på
fra 35 pct. og op til flere hundrede procent pr. år.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
har tidligere forsøgt at gøre det lettere
for lånerne at forstå, hvad lånene koster, men uden den store effekt.
Som Andreas Maaløe Jespersen, der
er specialist i forbrugeradfærd i styrelsen, konstaterer, så er det ikke et forståelsesproblem:
“Folk ved godt, at det er dyrt. Det
grundlæggende problem er, at man har
svært ved at forholde sig til konsekvenser, der ligger i fremtiden. Jeg vil gerne
have en ny telefon nu, og det føles ikke
så slemt, at jeg skal betale lidt mere senere.”
Den anbefaling, som Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen udviklede, byggede på endnu en psykologisk indsigt:
at mennesker kan være i en “varm” eller
en “kold” tilstand, som kan føre til vidt
forskellige beslutninger.
“Det er, ligesom når man før en fest

Man kan
komme meget
tæt på, når man
begynder at bruge
psykologi til at
påvirke borgernes
opførsel, og derfor
er den etiske
fordring en del
højere end ellers.
Pelle Guldborg Hansen
Adfærdsforsker og direktør for
konsulentfirmaet iNudgeyou

beslutter sig for, at man kun vil drikke
to øl i aften. Man er i en kold og velovervejet tilstand. Men senere kommer
man måske i en ‘hot’ tilstand, når man
har fået et par øl og der er gang i festen.
Så ender man med at fortsætte, selv om
det viser sig at være hårdt næste dag,”
forklarer Torben Clausen fra Operate.
“Alle mennesker kender til, at det
valg, der føltes rigtigt i en bestemt situation, pludselig ser helt forkert ud i
bagklogskabens lys. Det gælder også,
når man forelsker sig i en dyr mobil eller i et jakkesæt. Her kan det være godt
at tage en “cool off”-periode, altså at
give sig selv lov til at komme fra varm
til kold tilstand, i stedet for at handle
impulsivt. En del af godt adfærdsdesign
kan være at gøre ting sværere eller mere
langsommelige, så man får flere dele af
sig selv med ombord i beslutningen, i
stedet for at de hurtigste og mest impulsive systemer i os får lov at bestemme,”
siger Torben Clausen.
Det var ud fra den overvejelse, at
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
anbefalede en venteperiode på 48 timer, fra at man søger om lånet. Efter 48
timer skal låneren genbekræfte aftalen.
“Vi forsøgte ikke at forbyde kviklån.
Vi vil ikke bestemme. Der kan være nogen, der har brug for den type lån af forskellige grunde. Men vi vil gerne have
at folk ikke tager det impulsivt,” siger
Andreas Maaløe Jespersen.
En hage ved historien er, at loven i
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praksis ikke har fået den store effekt
siden vedtagelsen i 2017. For branchen
ændrede ganske enkelt på lånene, så
det man i dag tilbyder, formelt er en “løbende kredit” – og det er ikke omfattet
af loven.
En undskyldning for
mere indgribende regulering

Dilemmaet ved nudging er, at det måske
ikke er helt tydeligt for folk, hvad det er
for mekanismer, der bruges til at påvirke dem. De fleste er jo netop ikke rationelle, men lader sig påvirke af mere
følelsesmæssige faktorer.
Og hvis man manipulerer folk til
ubevidst at tage et valg, kan det være
misvisende at hævde, at de stadig har
friheden til at vælge anderledes.
Et mere kontroversielt eksempel på
nudging er donation af organer. I Danmark skal man aktivt tilmelde sig registret for organdonorer. I andre lande
er det omvendt. Her antager man som
udgangspunkt, at borgerne vil donere
deres organer, men det står enhver frit
for at framelde sig.
Det giver en markant forskel, om et
land vælger en opt-in- eller en opt-outløsning. I Tyskland, hvor man skal tilmelde sig, er kun 12 pct. organdonorer. I
Østrig, hvor skal framelde sig, er 99 pct.
donorer.
Den adfærdspsykologiske årsag er
bl.a. default-effekten. Når vi præsenteres
for valgmuligheder, og en af dem i forvejen er krydset af for os, er vi tilbøjelige til at antage, at det er den bedste, og
derfor ændrer vi den ikke.
For Pelle Guldborg Hansen er det et
eksempel på, at staten ved at bruge nudging kan gribe langt dybere ind i folks
liv, end man ville kunne gøre med almindelig lovgivning.
“I princippet har folk deres frihed.
Hvis ikke de er enige, kan de bare vælge
noget andet. Og derfor føler myndighederne, at de kan tillade sig at dreje lidt
mere på knapperne for at påvirke borgerne, end hvis de skulle regulere direkte. Det er en mere blød regulering, og
derfor kan man bruge det som en undskyldning for at trænge ind på steder,
hvor borgerne normalt ikke ville føle,
det er okay, at myndighederne blander
sig.”
“Jeg går meget ind for nudging, men
du skal vide, hvad du gør,” siger Pelle
Guldborg Hansen:
“Man kan komme meget tæt på, når
man begynder at bruge psykologi til at
påvirke borgernes opførsel, og derfor er
den etiske fordring en del højere end ellers” •
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Sådan spiller nudging
på vores irrationelle sider
Adfærdspsykologerne har samlet en værktøjskasse med psykologiske mekanismer, som kan
anvendes til at påvirke folks handlinger. Det er virkemidler, der kan have stor indflydelse på,
hvilke beslutninger vi tager, uden at vi er klar over det.

Peter Hesseldahl
ph@mm.dk @peterhesseldahl

D I G I TA L O M S T I L L I N G

D

a Richard Thaler, den ene af
forfatterne til bogen ‘Nudge’, i
2015 blev formand for den amerikanske sammenslutning af
økonomer, konstaterede han, at opgøret
med det rationelle menneske var gået fra
at være en nicheteori til at være den gældende logik.
“The lunatics are running the asylum
now,” sagde han med vanlig humor.
Adfærdsøkonomerne har med utallige og til tider meget underholdende eksempler vist, at aktørerne i den virkelige
verden tydeligvis ikke altid opfører sig så
rationelt, som de traditionelle økonomiske modeller foreskriver.
I 2017 blev det nye paradigme yderligere slået fast, da Thaler fik nobelprisen
i økonomi, og dermed blev den fjerde adfærdsøkonom, der modtog anerkendelsen – efter George Akerlof i 2001, psykologen Daniel Kahneman i 2002 og Robert
Schiller i 2013.
Især Daniel Kahnemans beskrivelse
af, at tænkning involverer to forskellige
systemer, har vundet indpas.
System 1 tænker hurtigt, umiddelbart
og automatisk. System 2 er langsommere
og bevidst. Som Kahneman udtrykker
det, så er system 1-tænkning noget, der
sker af sig selv, hvorimod system 2-tænkning er noget, man gør.
Det er kort sagt forskellen på ubevidste rygmarvsreaktioner og gennemtænkte beslutninger.
Mennesker er tilbøjelige til at identificere sig selv med den tænkning, de udfører i system 2, og vi antager generelt, at
andre mennesker også grundlæggende
er reflekterede og afvejede.
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Adfærdspsykologien viser imidlertid,
at vores hjerne gerne vil klare sig med
den mindst mulige anstrengelse, ikke
mindst hvis vi er pressede. Når vi møder
problemstillinger, der kræver overvejelse i system 2, forsøger hjernen at skyde
genveje ved at outsource noget af tænkningen til system 1.
Derfor kan der opstå uoverensstemmelser mellem de beslutninger, vi mener,
vi bør tage, og de handlinger, vi i praksis
udfører.
Det er den form for psykologiske mekanismer, man kan udnytte til at designe
mere effektive nudges. Et nudge er et lille
puf, der fortæller folk, hvad man synes, de
skulle gøre. Mange gange er det så diskret
og raffineret, at folk ikke engang bemærker, at de bliver udsat for påvirkningen.
Man kalder også nudging for ‘choice
architecture’. Det går ud på at tilrettelægge
de valg, man præsenterer andre for, så de
er tilbøjelige til at tage det valg, man foretrækker.
Sociale normer påvirker os

En af de tidlige store succeser for nudging var, da man i England ændrede på
rykkerbreve til folk, der skylder i skat.
Når man i brevet fortæller, at ni ud af ti
betaler deres skat til tiden, har det en stor
effekt, og det har givet skattemyndighederne millioner af pund i indtægt med
meget lav omkostning.
Det simple greb handler om, at mennesker typisk vil forsøge at tilpasse sig
sociale normer for den situation, de befinder sig i.
Siden er der lavet en lang række forsøg
med at formulere breve, som skal påvirke
folk til at ændre adfærd ved at fortælle
dem, at de falder uden for den sociale
norm.
Mange forsyningsselskaber i England
fortæller kunderne, hvis de bruger mere
vand eller energi end deres naboer, og
myndighederne har skrevet til læger, der
udskriver meget antibiotika, og fortalt
dem, at de udskriver mere end deres kolleger.
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Man kalder
også nudging for
‘choice architecture’. Det går ud
på at tilrettelægge
de valg, man præsenterer andre for,
så de er tilbøjelige
til at tage det valg,
man foretrækker.
Mærsk Oil har bevidst arbejdet med
sociale normer for at forbedre arbejdssikkerheden på de boreplatforme, selskabet drev indtil for nylig. Blandt andet
fremhævede man ansatte, som havde
gjort noget ekstra for sikkerheden ved
meget synligt at give dem belønninger
og ros fra ledelsen.
Målet var at skabe en norm, hvor det
regnes for naturligt – og ikke besværligt
eller pibet – at påpege, hvis en arbejdsopgave ikke bliver løst helt forsvarligt, eller
hvis en kollega ikke beskytter sig selv tilstrækkeligt.
Drilske referencepunkter

Anchoring-effekten handler om, at vi ofte
træffer beslutninger ud fra mentale referencepunkter, som ikke umiddelbart bør
have indflydelse på vores beslutning.
Det kan eksempelvis bruges, når man
forhandler priser eller løn. Den amerikanske psykolog Robert Cialdini, der har
skrevet bogen ‘The Psychology of Persuasion’, nævner at man som forhandlingsteknik kan spille ud med at sige, “Jeg ved
godt, at jeg ikke kan få en million for
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Gamification
Hver booking
bidrager til et bonusophold. Hvis ikke du
udnytter det, får du ikke
det fulde udbytte af
tidligere overnatninger.

Social norm
Mange andre synes
også det er godt.
Du kan stole
på det.

Sense
of urgency
Vent ikke – 37 pct.
er reserveret.

Loss aversion
Prisen er nedsat,
men det slutter
snart. Du risikerer
at gå glip af et godt
tilbud.

Knaphed
Der er mange
andre, der kigger på
det samme lige nu
– og der er kun
1 tilbage.

Torben Clausen fra Operate kalder Hotels.com et strålende eksempel på, hvor mange adfærdspsykologiske virkemidler, man kan smøre ud over en webside.

opgaven, men jeg er nødt til at forlange
750.000”.
Det er muligt, at kunden havde forestillet sig en pris på 600.000 kroner, men
nu bliver udgangspunktet for forhandlingen forankret på et højere niveau.
Det er et klassisk salgstrick, at når man
præsenterer kunden for en række muligheder, så medtager man nogle, som man
på forhånd ved, ligger over den pris, kunden er interesseret i at betale.
Når gæsten i en restaurant ser på vinkortet, at der er vine til 800 eller 1.000
kroner for en flaske, føles det mere naturligt at betale 400 kroner for en flaske.
Normen er blevet sat højere.
En lignende effekt er framing: Det, vi
ved på forhånd, præger vores oplevelse.
Hvis vi ved, at tøjet er fra et varemærke, vi
plejer at kunne lide, vil vi være tilbøjelige
til at kunne lide nye modeller fra samme
mærke.

Thomas Z. Ramsøy er hjerneforsker og
direktør for det danske selskab Neurons
Inc, der arbejder med at teste forbrugeres
reaktion ved hjælp af eye tracking og EEGmålinger af hjernens signaler. Ramsøy
har foretaget flere forskellige studier af
framing-effekter, og hvordan de påvirker
vores holdninger og valg. I et forsøg på
CBS præsenterede man folk for tilfældige
abstrakte kunstværker.
Om halvdelen af værkerne fortalte
man, at de var udvalgt af Louisiana. Det
viste, at folk langt bedre kunne lide billederne, når de troede, at de var fra Louisiana.
Neurons Inc har også undersøgt vælgeres reaktion på politiske budskaber, af.
Et forsøg på Aarhus Universitet viste, at
SF-vælgere var tilbøjelige til at erklære sig
enige i DF-budskaber, hvis de fremstod,
som om de kom fra en SF’er – og omvendt.
Målinger af forsøgspersonernes re-
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aktionstid viste, at det tog et lille øjeblik
længere for dem at beslutte sig til at være
enige i noget, der overraskede dem – men
ikke meget: Forsinkelsen var 200 millisekunder.
Det sætter spørgsmålstegn ved, hvordan vi træffer politiske beslutninger, mener Thomas Z. Ramsøy:
“Den grundlæggende præmis i demokratiet er, at folk er informerede, og derfor kan de træffe de valg, der følger deres
overbevisning. Studiet stiller spørgsmål
ved, om vi faktisk følger vores politiske
overbevisning, eller om vi følger den
gruppe, vi tilhører,” siger Ramsøy.
Vi hader at miste

Loss aversion spiller på, at det føles langt
værre at tabe, end det føles godt at vinde.
Så ofte tænker vi ikke strengt matematisk
på sandsynlighederne.
Som Dan Ariely, en israelsk psykolog og
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forfatter til bogen ‘Predictably Irrational’,
observerer:
De færreste vil være interesserede i at
tage chancen, hvis de præsenteres for muligheden for at slå plat eller krone, hvor
plat giver en gevinst på 1.500 kroner, men
krone betyder en bøde på 1.000 kroner.
Derfor kan det have betydning, hvordan man præsenterer et valg: Objektivt er
der ingen forskel på, om der er 90 procent
chance for helbredelse eller 10 procent
risiko for at dø af en medicinsk behandling, som en læge foreslår, men vi opfatter
umiddelbart de to sandsynligheder som
meget forskellige.
Et lignende princip er endowment-effekten handler om, at vi er tilbøjelige til
at sætte særlig stor pris på ting, der tilhører os. Når vi først har fået noget, eller har
fået det stillet i udsigt, bryder vi os overraskende lidt om at give afkald på det igen
– selv hvis det for eksempel er et par sko,
vi aldrig bruger.
Psykologen Robert Cialdini har undersøgt to tilbud, der rent matematisk er lige
gode: Man giver folk et kort, hvor den tiende kop kaffe er gratis – eller man giver folk
et kort, hvor man skal bruge ti mærker for
at få en gratis kaffe, men når man første
gang får kortet, sætter ekspedienten to
mærker.
I begge tilfælde skal kunderne købe ni
kopper for at få den gratis kop, men i det
sidste tilfælde er kunderne langt mere tilbøjelige til at komme igen.
En konsekvens af endowment-effekten
er, at når folk selv har været inddraget i at
opbygge noget, får det en større værdi for
dem, end man objektivt skulle forvente.
Man taler også om Ikea-effekten, fordi
man kan måle, at folk sætter større pris på
de møbler, de selv har samlet.
Udgangspunktet vejer tungt

Når folk skal vælge en kompliceret løsning
– eksempelvis en forsikring, en pensionsordning, en charterferie eller et abonnement – har det stor betydning, hvilken
løsning der er valgt på forhånd.
Ideelt er systemet i stand til at forstå
brugerens behov og foreslå den løsning,
der passer bedst, men at sætte en default
er naturligvis også en mulighed for at
manipulere brugerne til at vælge en mere
vidtgående og dyrere løsning, end de ellers ville have valgt.
Som Henrik Dresbøll fra rådgivningsvirksomheden WeLearn siger:
“The devil is in the default. Man kan designe systemer, så folk uden at forholde sig
til det giver deres tilsagn til ting, der har
store konsekvenser for dem. De færreste
læser betingelserne grundigt igennem, de
krydser bare af ved OK. Vi bør forlange, at
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Vi lever i et
designet miljø.
Det er ikke
tilfældigt, hvad
der møder os.
Torben Clausen
Direktør i kommunikationsog adfærdsbureauet Operate

der er langt mere klarhed omkring de defaults, vi præsenteres for,” siger Dresbøll.
Nudgings onde tvilling

Når det glider over i egentlig manipulation, kaldes nudging også for sludging.
En form, vi ofte møder, er såkaldte
dark patterns på hjemmesider, hvor folk
bliver udsat for påvirkninger, som de
ikke kan gennemskue, og som får dem til
handle imod deres egen interesse.
Velkendte eksempler er, når bokse,
man kan krydse af på et website, har en
misvisende følgetekst eller er udfyldt på
forhånd.
Der kan også være dark patterns i den
fysiske verden, som når Ikea-butikker eller det toldfrie salg i lufthavne indrettes,
så kunderne sendes ud på en lang omvej
for at præsentere dem for flere varer.
Som Torben Clausen, direktør i kommunikations- og adfærdsbureauet Operate observerer, er det betænkeligt, hvis
kunderne ikke forstår, at de bliver påvirket.
“Vi lever i et designet miljø. Det er
ikke tilfældigt, hvad der møder os,” siger
Torben Clausen.
Han kalder hjemmesiden Hotels.com
et strålende eksempel på, hvor mange
adfærdspsykologiske virkemidler, man
kan smøre ud over en webside. Se illustration på side 11.
“Vi ser os selv som rene og ubesmittede væsener, der tager vores egne beslutninger, men det er en myte, vi fortæller os selv. Vi bliver påvirket af vores
omgivelser og præget af andre, og vi ville
stå bedre rustet, hvis vi erkendte vores
begrænsninger. Det er vigtigt, at vi lærer
at gennemskue de mekanismer”.
Lys eller mørk fremtid?

Metoderne til at forstå, hvad der påvirker
forbrugerne, bliver stadig mere avancerede.

—

12

—

Hjerneforskere har gjort store fremskridt med kortlægningen af, hvilke dele
af hjernen der er involveret i forskellige
følelsesmæssige reaktioner som glæde,
frygt eller stress.
Med instrumenter som eyetrackingbriller, der registrerer, hvor man kigger
hen, og med målinger af hjerneaktiviteten med elektroder eller scanninger kan
man aflæse mønstre, der viser en persons reaktion på en reklame, en smag
eller en jingle.
Og det er naturligvis kun begyndelsen.
Det ville være naivt at tro, at brugen
af information til at målrette budskaber
og tjenester vil blive mindre omfattende
eller avanceret fremover. Udviklingen
går i retning af, at stadig flere af apparaterne omkring os får indbygget sensorer
og bliver i stand til at udveksle informationer med hinanden i the Internet of
Things.
Den langsigtede trend er, at vores
omgivelser bliver ét sammenhængende
‘smart’ system, der konstant bemærker
og analyserer, hvad vi foretager os, og
forsøger at hjælpe os – eller påvirke os til
at gøre det, som systemet anser for hensigtsmæssigt.
Som Poppy Crum, hjerneforsker ved
Stanford Universitet, observerer, er det
slut med pokerfjæset – vi vil ikke kunne
skjule vores sande følelser for systemet
fremover.
I en nylig TED-talk beskriver Crum,
hvordan de systemer til ansigtsgenkendelse, som er begyndt at brede sig, også
vil kunne registrere mikrobevægelser
i ansigtet, ændringer i størrelsen af pupillerne eller blodgennemstrømningen
i ansigtet, hvilket kan fortælle mere om
vores reaktioner, end vi måske er interesserede i at afsløre.
Hertil kommer udviklingen inden
for kunstig intelligens og lærende maskiner, der løbende vil analysere vores
handlinger og forsøge at give os mere af
det, vi plejer at foretrække – eller vurdere, hvordan systemet bedst kan håndtere
os, hvad enten det er som forbrugere,
jobansøgere eller potentielt kriminelle.
I bogen ‘Weapons of Math Destruction’ har den amerikanske datalog Cathy
O’Neil beskrevet risikoen for, at algoritmerne fastholder os i en boble af informationer, tilbud og muligheder, vi ikke
selv har defineret, og som kan være diskriminerende og misvisende.
Allerede nu kan vi være lidt urolige
for, om adfærdspsykologien bruges til
nudging eller sludging. Den overvejelse
vil blive langt vigtigere fremover •
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Virksomheder udnytter din
dopaminhungrende hjerne
En gren af adfærdsdesign handler om at skabe vaner hos brugeren. Når det virker, kan det
skabe en langt stærkere forbindelse mellem virksomhed og kunde. Men effekten kan også
være så stærk, at det nærmer sig afhængighed.
Foto

Pinterest

Hvis en virksomhed
formår at skabe
vaner hos deres
brugere, giver det
dem en kæmpe
konkurrencefordel,
forklarer Nir Eyal,
der har skrevet
bogen “Hooked”.

Peter Hesseldahl
ph@mm.dk @peterhesseldahl
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odt nok har han skrevet en bog
med titlen ‘Hooked’, men Nir
Eyal insisterer på, at den ikke
handler om at gøre forbrugerne
afhængige.
Nir Eyal er en af verdens førende
rådgivere i design af adfærd på digitale
platforme. Han arrangerer hvert år konferencen Habit Summit i San Francisco
– den centrale begivenhed for alle, der
arbejder med at gøre digitale tjenester
til en uadskillelig del af forbrugernes liv.
Det, han forsøger at lære virksomheder, er at gøre brugen af deres produkter
og tjenester til en vane – noget, forbrugerne bare gør, igen og igen, uden at
tænke nærmere over det.
Hvis en virksomhed formår at skabe
vaner hos deres forbrugere, giver det
dem en kæmpe konkurrencefordel,
konstaterer Nir Eyal i et interview med
Mandag Morgen.
“Prøv blot at overveje, hvor mange
produkter vi i dag bruger uden overhovedet at overveje, om der findes noget,
der er bedre eller billigere. Er der et
bedre mærke kaffe end det, du bruger?
Er Google eller Bing den bedste søgemaskine? Er Amazon billigst? De fleste
bruger bare det, de plejer,” siger han.
“Når der er opbygget en vane hos
kunderne, holder de op med at sammenligne med konkurrenterne, og de
har et stærkere engagement og vender
hyppigere tilbage. Det er langt billigere
for virksomheden, end at de hele tiden
skal ud og finde nye kunder, og generelt
skaber det en højere tærskel for konkurrenter, der vil forsøge at overtage
markedet. Google er et klart eksempel.

Vi tænker dårligt nok på, at der findes
alternativer, når vi søger – at google er
blevet et verbum, noget, man gør.”
Indsigten i de adfærdspsykologiske
mekanismer, der styrer menneskers beslutninger, kan bruges til at gøre kommunikation mere effektiv og hjælpe
folk med at handle mere hensigtsmæssigt.
Men den samme forståelse kan også
bruges til at designe tjenester, der bliver
så stor en del af forbrugerens liv, at det
nærmer sig afhængighed.
Vi jagter dopaminfix

I bund og grund handler det om at give
belønninger, som får brugerne til at
komme igen og igen. Og hver gang de
kommer tilbage, er de med til at styrke
forbindelsen.
Måden, vi bruger Facebook, illustrerer det tydeligt. Hvis en af dine venner
laver et opslag eller poster et foto, hvor

—

13

—

du er tagget, får du sendt en e-mail.
Mailen er en trigger, der får dig til at gå
på Facebook. Her bliver du belønnet på
den måde, at du kan se billedet og læse
kommentarerne.
Næste skridt er, at du selv skriver en
kommentar eller uploader et billede,
hvorefter der bliver sendt mails ud til
dem, du har tagget. Og sådan ruller processen i et selvforstærkende loop.
Nir Eyal kalder det for hooked-modellen – et lidt tvetydigt navn. Hooked
kan betyde, at man får en krog i forbrugeren, men det kan også betyde, at de er
afhængige.
Den danske læge Imran Rashid beskrev for et par år siden i bogen ‘Sluk’,
hvordan vi er blevet afhængige af vores mobiler og de digitale tjenester på
dem. Selv om mange oplever gener som
stress, træthed og dårligt humør, kan
de ikke holde op med ustandseligt at
tjekke mobilen.

›
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Hooked-modellen
Fire trin, der skaber vaner

1. Trigger

2. Handling

Ekstern trigger: Et signal,
der minder brugeren om
at bruge produktet

En handling, der så let og
enkelt som muligt kan
udløse en belønning

Intern trigger: Et behov eller
et ønske hos brugeren

3. Investering

4. Variabel belønning

Brugeren udfører lidt
‘arbejde’, der gør forholdet til
tjenesten tættere og øger sandsynligheden for, at man kommer igen

Der udløses en belønning,
der er tilfredsstillende, og som
gør brugeren tørstig efter mere

Figur 1 — Nir Eyals Hooked-model viser de trin, som får brugere i gang med at anvende en tjeneste og gradvist vænner
dem til at bruge den igen og igen. Hver gang brugeren har været de fire trin igennem, forstærkes vanen.
KILDE — Nir Eyal, Hooked, Penguin 2014.

Rashid forklarer, at der rent fysiologisk frigives dopamin i hjernen, hver
gang vi går på de sociale medier, tjekker
mail eller nyheder. Dopamin er et stof,
der hænger tæt sammen med vores følelse af lykke og lyst, og derfor opsøger
vi det, der kan udløse et skud dopamin.
Det kan føre til egentligt stofmisbrug –
eller til afhængighed af mobiler.
En af de psykologiske indsigter, som
Rashid gør opmærksom på, og som Nir
Eyal fremhæver som et vigtigt element
i at skabe vaner er, at de belønninger,
brugeren får, er variable. Det har langt
større tiltrækning og effekt, når man
ikke helt ved, hvad man får. Der er så
at sige lige så meget spændingen ved
at pakke gaven ud som selve indholdet,
der stimulerer os.
De små røde cirkler, der fortæller
os, at der er nye mails eller aktivitet på
vores digitale tjenester, er signaler, der
udløser trangen til at kigge efter, og
de virker ekstra stærkt, fordi vi er lidt
spændte på, hvad det kan være, vi får at
se.
Den etiske tommelfingerregel

Nir Eyal pointerer, at hans mål er at skabe vaner, ikke afhængighed:
“Afhængighed er, når man ikke kan
holde op med at gøre noget, selv om det
er direkte skadeligt for en. Man kan kun
opbygge en vane omkring et produkt,
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Du kan narre folk
til at gøre noget, de fortryder,
men du kan kun gøre det én
gang. Så kommer de ikke tilbage
som kunder, og de fortæller alle
deres venner om det.
Nir Eyal
Rådgiver i adfærdsdesign

hvis brugerne kan lide det og føler, at
det hjælper dem i hverdagen. Det bliver
en vane, for jo mere de engagerer sig
med leverandøren, des lettere bliver det
for dem at opnå det, de gerne vil. De er
selv med til at opbygge værdi og gøre
det til en personligt tilpasset tjeneste.”
Han medgiver, at der kan være gråzoner, hvor de psykologiske greb mest
bruges til fordel for virksomheden.
Hans egen etiske tommelfingerregel
kalder han “fortrydelsestesten”.
“Spørg dig selv, om du tror, dine
forbrugere vil fortryde det valg, du har
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designet til dem? Så er det heller ikke i
virksomhedens interesse, slet ikke på
langt sigt. Du kan narre folk til at gøre
noget, de fortryder, men du kan kun
gøre det én gang. Så kommer de ikke
tilbage som kunder, og de fortæller alle
deres venner om det. Den slags historier
spreder sig hurtigt. Du skal spørge dig
selv, om det giver en væsentlig forbedring i folks liv, hvis de får for vane at
bruge det. Ville du selv bruge det? Hvis
du kan svare ja til begge dele, er det bare
om at komme i gang,” konkluderer Nir
Eyal •

Vi accepterer myndighedernes brug af kunstig
intelligens – med måde
Verdens befolkninger bakker generelt op om myndigheders brug af kunstig intelligens,
så længe det holder sig til mindre indgribende områder, viser en undersøgelse.
Størst er opbakningen i lande med en højere grad af dokumenteret eller opfattet korruption.

John Murawski
Wall Street Journal

fortæller Steven Mills, der er konsulentfirmaets vicedirektør for maskinlæring
og kunstig intelligens og medforfatter
på rapporten.
Arbejdspladser, værdier og etik
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orgere rundt om i verden er trygge
ved, at deres myndigheder anvender kunstig intelligens på mindre
indgribende områder som til at styre trafikken og ved at bruge robotter i kundeservicecentre.
Ifølge en verdensomspændende undersøgelse lavet af Boston Consulting
Group er folk mere bekymrede for, at
myndighederne vil bruge kunstig intelligens til at træffe drastiske beslutninger,
der går ud over deres personlige frihedsrettigheder, for eksempel ved at stadfæste fængselsdomme i kriminalsager.
Men går man lidt i dybden, viser der
sig at være store kulturelle og geografiske forskelle i opbakningen til kunstig
intelligens; den laveste grad af opbakning finder man ifølge undersøgelsen i
de vestlige lande og den højeste i Kina,
Indien og andre ikkevestlige lande, “der
har højere niveauer af dokumenteret eller opfattet korruption”.
Rapporten, der blev offentliggjort for
nylig, giver et indblik i befolkningers
indstilling til kunstig intelligens. For
multinationale virksomheder, konsulenter og nonprofitorganisationer, der
udbyder teknologi rundtomkring i verden, har folks mening stor betydning.
Rapporten ‘The Citizen’s Perspective
on the Use of AI in Government’ er konsulentfirmaets første måling af indstillingen til kunstig intelligens rundtomkring på kloden.
Boston Consulting Group har sidste forår og sommer interviewet over
14.000 mennesker fra 30 lande, svarende til 500 mennesker fra hvert land,

På tværs af alle lande var det gennemgående, at folk i alle aldre er bekymrede
for, at kunstig intelligens vil tage deres
job og erstatte menneskelig arbejdskraft:
I alle lande udtrykte et flertal af respondenterne bekymring for at miste deres
job til kunstig intelligens. Bekymringerne varierede dog fra land til land – fra
minimal bekymring i Sverige til meget
stor bekymring i Indien.
Jeremy Gillula, som er teknologiprojektchef for Electronic Frontier Foundation, en ngo med fokus på digitale
borgerrettigheder, siger, at konsulentfirmaets undersøgelse viser, at folk er på
vagt over for, at teknologi trænger ind på
det menneskelige domæne med værdier
og etik.
“Folk har fat i noget her,” siger Jeremy
Gillula. “De er bekymrede for brugen af
kunstig intelligens på de områder, hvor
kunstig intelligens kommer til at træffe
beslutninger om mennesker.”
Om kunstig intelligens kommer til at
tage eller helt fjerne arbejdspladser, vækker ikke stor bekymring i Sverige, hvor
der var næsten lige så mange ubekymrede som bekymrede respondenter. I USA
var der dobbelt så mange, der var bekymrede som ubekymrede over at blive fortrængt fra arbejdsmarkedet. I Indien var
tre ud af fire bekymrede.
I Danmark, hvor der er forholdsvis lav
grad af bekymring, blev der heller ikke
udtrykt særligt behov for statslig regulering af AI-teknologi. I USA bakker tre ud
af fem op om statslig regulering, mens to
ud af fem er imod. I Kina er der opbakning til statslig regulering fra næsten tre
ud af fire.
Respondenterne udtrykte generelt
opbakning til at anvende kunstig intelligens til trafikstyring, kundeservice,

—

15

—

administration af skat og sociale ydelser,
tilsyn med svindel og lovovertrædelser
og til at forudsige vedligehold af offentlig
infrastruktur. Funktioner, der ikke under normale omstændigheder begrænser
individuelle frihedsrettigheder, men er
med til at forbedre myndighedernes service over for borgerne.
Mest opbakning i lande
med meget korruption

Størst opbakning til, at myndigheder
bruger kunstig intelligens, fandt undersøgelsen i Indien, Kina, Indonesien,
De Arabiske Emirater og Saudi-Arabien.
Rapporten påpeger her, at disse lande i
befolkningens opfattelse har et højt niveau af korruption i det offentlige, og det
tyder på, at borgerne mener, at kunstig
intelligens kan afskaffe korruption og
andre uregelmæssigheder.
Borgerne i Schweiz, Danmark, Østrig
og Estland bakkede i mindre grad op om,
at myndighederne bruger kunstig intelligens. Og overordnet var der størst opbakning blandt unge mennesker til, at
kunstig intelligens bliver reguleret.
Steven Mills fra Boston Consulting
Group fortæller, at undersøgelsen vil blive gennemført hvert andet år for at følge
forandringerne i opfattelsen af kunstig
intelligens over tid.
“Den bekræfter noget, vi alle havde en
formodning om, og giver os et redskab til
at følge udviklingen over de kommende
år,” siger Steven Mills •
Denne artikel blev bragt i Wall Street
Journal 4. marts 2019.
Artiklen er oversat til dansk af Maria Bierbaum Oehlenschläger.

Jimmy Maymann:

Vi rejste hjem for at
frisætte vores børn
fra perfekthedsræset
INTERVIEW
Dengang Jimmy Maymann flyttede først til London og sidenhen til New York, gjorde han sig
særligt to erfaringer: Dansk ledelseskultur går ikke i udlandet. Og børnenes skoler er så optagede
af tests og perfektion, at man må skynde sig tilbage til Danmark for at få friheden tilbage.

Uperfekte interview
Laura Ellemann-Jensen
lej@mm.dk

Vores samfund præges af en præstations- og
perfekthedskultur, hvor der bliver sat lighedstegn mellem faglige præstationer og det gode liv.
Det kan aflæses i stress, selvværdsproblemer og
psykiske nedbrud hos både unge studerende og
voksne på arbejdsmarkedet. I en interviewserie har Ugebrevet Mandag Morgen siden januar
udfordret nogle af de mennesker, der i mediebilledet kan virke som perfekte forbilleder inden for
deres felt, til at blotte deres mere uperfekte sider.
Dette er det sidste interview i serien, hvor også
Tommy Ahlers, Anette Prehn, Nina Smith, Nikolaj Hübbe, Knud Romer, Eske og Rane Willerslev
og Helle Thorning-Schmidt har afsløret de uperfekte sider af deres cv.

LEDELSE

D

en der type leder, der på diktatorisk vis kaster om
sig med ordrer og arbejder bag en lukket dør – ham
kan vi ikke lide. Særligt ikke i Danmark, hvor vi
bryster os af vores nordiske ledelsesstil, hvor man
med pragmatiske, åbne arme tager imod brokkerøve og andet godtfolk, uden bagefter – bag lukkede døre – at
svinge konsekvensens le over den åbenmundede.
Men alle er som bekendt ikke danskere. Tag nu bare USA
for eksempel.
Jimmy Maymann – den danske iværksætterguru, der til
mange danske erhvervs- og mediefolks store stolthed og beundring har indtaget toppen af alverdens it- og medieselskaber – gjorde sig netop den erfaring, da han for syv år siden
entrede toppen af det rebelske amerikanske netmedie The
Huffington Post, hvor han begik en, med egne ord, ledelsesmæssig brøler: Han glemte de kulturelle forskelle.
“Min ledelsesapproach er meget nordisk. Mere konsensussøgende og inkluderende. Flad struktur. Døren er åben. Men
den anglo-saksiske ledelsesform er meget mere topstyret, og
det var det, de ansatte var vant til.”
Det lyder så logisk nu her mange år efter, men det var det så
ikke dengang. De ansatte blev ekstremt skeptiske over for den
nye direktør, og de blev usikre. For hvad havde ham danskeren
mon gang i af gedulgte anliggender?
“De troede, at det var et marketingsstunt: ‘Nu kommer han
her og siger bare, at døren er åben, men i virkeligheden mener
han det ikke. Han gider ikke høre på, hvad vi har at sige.’ Så jeg
startede ud med en stor konfrontation, og det tog mig lang tid
at få brudt de barrierer ned.”
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Men var du ikke forberedt på den kulturelle ledelseskløft?
“Det var jeg faktisk ikke. Helt ærligt. Altså … jeg havde ikke
forestillet mig, at jeg skulle have den modgang, fordi jeg har
en åben ledelsesstil. Jeg havde bare tænkt, at det kommer de
til at tage imod med kyshånd.”
Men det gjorde de mere end 1.000 ansatte mildest talt ikke.
De stod med korslagte arme og tvang Jimmy Maymann igennem en afmystificerende proces for at vinde den tillid, som
han aldrig havde nået at få.
I det hele taget er Huffington-tiden langt fra den dans på
røde roser, som Maymann føler, at det er blevet udlagt som.
Det gælder sådan set hele hans liv og karriere. Der har været
fejl, og der har været modgange. Og sådan ér det jo.
En dyr fadæse

Det hører til sjældenhederne, at topledere serverer sig selv på
et fad, bare fordi de bliver inviteret til en snak om ‘det uperfekte’ i deres liv. Særligt, når invitationen gælder en nuværende
topleder – pt. bestyrelsesformand for TV 2, AirHelp Inc. og UN
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Arthur Cammelbeeck

Jimmy Maymann er kendt som
succesfuld danske forretningsmænd i USA. Men den tidligere
topchef i Huffington Post begik
kæmpe brølere, der kostede hans
arbejdsplads dyrt, fortæller han til
Mandag Morgen.

Den sidste historie først.
Stedet er New York og Huffington Post, der efterhånden havde en
økonomi, der tillod investeringer.
Jimmy Maymann og grundlægger
Arianna Huffingtons ide var at opnormere journalistbestanden på
Huffington Post med 20-25 garvede
journalister hentet fra steder som
New York Times og Washington
Post, for med en nyvunden Pulitzer-pris under armen skulle der i
endnu højere grad satses på analyser og dybdeborende journalistik.
Problemet var bare, at kulturen
på Huffington var ny og moderne
og ikke mindst onlinebaseret.
Det betød, at journalisterne udførte en del af det arbejde, som de
gamle medier havde redaktører og
redaktionssekretærer til: De stod
selv for redigering og publicering.
Men sådan et klaver gad de nyankomne skribenter ikke at spille på,
og endnu et kulturelt sammenstød
– denne gang mellem det moderne
og det mere gammeldags – stod i
lys luge.
“Altså, det var et kæmpe projekt. Nogle af dem gik selv, fordi
de hurtigt fandt videre, men der
var også nogle, som vi måtte
skille os af med. Vi havde læst det
forkerte, i forhold til hvor hurtigt
man kunne rykke en kultur. Eller også var vi blevet for selvfede
og troede, at vi kunne mere, end
vi kunne. Men vi kunne ikke integrere dem, og vi kunne ikke få dem
til at arbejde på en anden måde. Vi
troede, at vi kunne forandre hele
den branche, men det kunne vi så
ikke. Det var en dyr fejltagelse,” siger han.
“Men det er jo en del af det at drive en virksomhed – og leve et
liv. Man kommer jo til at lave fejl. Det er ikke en lige vej.”
Et andet svinkeærinde var dengang The Huffington Post gik
ind i England som det første land som led i en storstilet ekspansionsstrategi. Det var ikke bare en mindre modgang, mener
Jimmy Maymann, men endnu en klassisk fejl.
“Vi havde Arianna Huffington som chefredaktør i USA, og
hun var en stor personlighed i det amerikanske marked. Og den

Live Online samt i bestyrelsen for Telia AB og Foss A/S.
Men Jimmy Maymann er en modig mand.
Så her kommer fortællingen om dengang, han solgte sin
første virksomhed og ikke var helt klar til at give ansvaret fra
sig, og det hele endte i konflikt. Om dengang han som helt ung
tabte hele sin opsparing på en måske lidt overmodig investering. Om hans høje forventninger til sin egen intelligens. Og
om dengang, han begik ikke bare én – men to – “deciderede
fejl” på Huffington Post.
—
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Det officielle CV

Det uperfekte CV

• Født 1971 i København

• Brugte som ung alle sine sparepenge
på aktier i ØK, der kort tid efter kollapsede.

• Uddannet cand. merc. fra Syddansk Universitet og EMBA,
London Business School (2005)

• Klarede kun med nød og næppe stopprøven på bachelorstudiet.

• 1995: Stifter det digitale bureau Neo Ideo sammen med
Morten Lund. Fem år efter sælger de Neo Ideo til det amerikanske reklamebureau Leo Burnett.

• Da han som 27-årig solgte sin første
virksomhed, kunne han ikke forlige sig
med at have givet ansvaret fra sig – det
endte i en konflikt, og samarbejdet
måtte ophøre.

• 2000-2003: Direktør m.m. i Leo Burnett Nordic.
• 2003-2005: Global Discipline Head of Digital i Leo Burnett
Worldwide.
• 2006-2011: Medstifter af videobrandingsvirksomheden
GoViral, herefter CEO og bestyrelsesformand.

• Hans nordiske ledelsesstil mødte voldsom modgang fra medarbejderne, da
han startede på Huffington Post.

• 2008: Bestyrelsesmedlem i 365 Media Scandinavia A/S (Nyhedsavisen), som går konkurs samme år.
• 2011: Sælger GoViral sammen med Claus Moseholm og René
Rechtman til amerikanske AOL Europe for 100 millioner
amerikanske dollar.
• 2011: Senior Vice President for AOL International.
• 2012-2015: Administrerende direktør i AOL Huffington Post
Media Group.
• 2015-2017: Executive Vice President i AOL Inc.
• 2017: Bestyrelsesformand i UN Live Online.
• 2018: Bestyrelsesformand i TV 2 og AirHelp Inc. samt bestyrelsesmedlem i Telia AB og Foss A/S.
• 2019: Bestyrelsesmedlem i Maternity Foundation.

brandingeffekt var med til at gøre, at folk kunne huske os og
derfor læste os. Og da vi gik ind i England, undervurderede vi
det aspekt, så vi ansatte en ung chefredaktør, som var en dygtig
journalist, men som jo slet ikke havde noget navn. Og det var en
stor fejl. Selv den dag i dag er det den model af alle, vi har rullet
ud, der virker mindst godt, fordi vi ikke fik det rigtigt fra start af.”
Det hak i tuden tog Jimmy Maymann & Co. ved lære af, og
til den næste ekspansion, i Frankrig, indgik Huffington Post et
samarbejde med den velrenommerede franske avis Le Monde og
hev et kendt ansigt ind som galionsfigur. Lesson learned.
Klog af skade blev han også, da han som 27-årig solgte sin
første virksomhed. Han tjente en masse penge, og det var fantastisk. Lige indtil den skinbarlige sandhed gik op for ham. Hans
‘golden handcuffs’ gjorde, at han skulle blive i virksomheden en
årrække, og dermed skulle han også trækkes med de nye ejeres
holdning til, hvordan biksen skulle drives.
“Det endte jo i en konflikt, der gjorde, at det ikke var holdbart
for dem, og det var heller ikke holdbart for mig, hvilket jeg slet
ikke havde forestillet mig, dengang vi var så glade, og champagnepropperne sprang – og så vågner man bare op med det, der vel
så var tømmermændene. Jeg var bare for ung til at forstå, at det
har en konsekvens i det øjeblik, du skriver under – og den konsekvens er, at det ikke er dig, der bestemmer,” fortæller Jimmy
Maymann.

Den første forretningsmodgang, Jimmy Maymann husker,
er fra han var 16-17 år og var af den klare overbevisning, at
•
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• Huffington Posts første udvidelse var
i England, men projektet kom dårligt
fra start, da Maymann ansatte en
totalt ukendt chefredaktør, der ikke
havde samme succesfulde gennemslag som mediets amerikanske ejer,
Arianna Huffington.

han skulle være økonom. Doktor i økonomi, eller noget andet
storslået af samme kaliber. Han havde styr på det hele, særligt økonomiske anliggender. Mente han selv.
Så da han smed alle sine surt-optjente sparepenge i det
dengang hæderkronede selskab ØK, var det med en forventning om at blive velpolstret af kroner og øre som følge af aktieinvesteringen.
“Men seks måneder efter kollapsede ØK jo nærmest. Så alt
det, jeg virkelig havde arbejdet hårdt for, det forsvandt jo over
night. Og det lærte mig så noget om den der ydmyghed.”
Den der ydmyghed kom, men den kom kun stille snigende.
Der var for eksempel dengang, han startede på universitetet og troede, at han kunne gå på vandet. Folkeskolen og
gymnasiet var han fløjet ubesværet igennem, men da stopprøven på bachelordelen skulle sortere de dårligste studerende fra, var han alligevel ved at ryge i svinget. Lidt mere
ydmyghed.
“Det var virkelig en brat opvågning. Altså på det tidspunkt
anede jeg jo nærmest ikke, hvad et 6-tal var, men lige pludselig skulle jeg op i et fag, der var utrolig vanskeligt for mig. Vi
skulle programmere et bookingsystem til et rejsebureau i et
eller andet sofistikeret programmeringssprog – og jeg læste
altså økonomi. Jeg synes bare, det var helt åndsvagt.”
Og det synes han egentlig stadig. Men. Han tog sig sammen og blev cand.merc. med bravur, så han kunne søge ind
på London Business School, hvor alle skal igennem en vanvittig GMAT-test, der er så intelligent, at den gør sig selv sværere, desto mere intelligent testpersonen er.

En lektie i ydmyghed
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• Ansatte som led i en storstilet satsning
på undersøgende og analytisk journalistik 20-25 garvede journalister på Huffington Post, men det lykkedes ikke at
integrere dem på avisen, og han endte
med at skille sig af med dem igen. Det
blev dyrt.
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“De bedste, og det er meget få, kan score op til 800 point.
Og det troede jeg, at det kunne jeg da også gøre,” siger Jimmy
Maymann og sluger lige nøjagtig et grin i opløbet: “Men det
kunne jeg så overhovedet ikke.”
Hak i tuden og en my mere ydmyghed. Videre: “Jeg endte
jo med at komme ind, men det var voldsomt for mig pludselig at skulle benchmarkes med de bedste fra hele verden. Lige
pludselig var jeg ikke blandt den bedste procentdel i klassen.
Pludselig var jeg den bløde mellemvare.”
De der ups and downs er sunde, mener han her med bagklogskabens klare ræsonnement. Dem skal vi alle opleve,
dem kommer vi alle til at opleve. Og vi skal tage dem ind og
vi skal lære af dem.
Sagen er bare den, at den livsindstilling er på vej til at gå

ve. Men det var ikke den korrekte skole, erfarede han. For selv
om englændere er høflige, så kan de alligevel ikke helt skjule
det, hvis noget falder uden for perfekthedsskalaen:
“Når man møder nye mennesker i England, spørger de
som noget af det første, hvor ens børn går i skole. Og når jeg
så fortalte dem, hvor børnene gik i skole, kunne jeg se på
dem, at det nærmest var, som om jeg havde en dom for at
have mishandlet mine børn,” fortæller han, og man fornemmer, at der er en pointe på vej.
Det er, forstår man, ligesom en ‘perfektioneret trappe’, når
man flytter fra Danmark til London til New York. Du bliver
som forælder tvunget ind i en hvirvelvind af valg og fravalg.
Og det gjaldt også familien Maymann.
“I New York er det bare endnu vildere, hvis du ikke har
dine børn på de rigtige skoler. Så gider folk nærmest ikke tale
med dig. Begrebet tiger moms er i den grad udtalt. Altså det er
helt vildt. Og det håber jeg virkelig ikke, vi kommer til i Danmark, selv om vores curlingkultur kan minde om det. Altså
de her amerikanske kvinder laver ikke andet end at være personal managers for deres børn.”
Han fortæller om det med ægte gru i ansigtet. For egentlig
ville de helst ikke have børnene ind i det perfekthedsfikserede private skolesystem i USA, men realiteten var bare, at den
nærliggende folkeskole lå i et så vanvittigt kriminelt område, at de følte sig nærmest tvunget ind i det private, hvor
forældrene (også) går til optagelsessamtaler, hvor de laver
marketingsbrochurer for børnene – jo, det skete rent faktisk,
at Maymann måtte strikke en ‘se her hvor fremragende et afkom jeg har-pamflet’ sammen – og hvor en fireårig knægt,
som Jimmy Maymanns midterste af tre styks var dengang,
skal tales med af en psykolog i hele to timer, før han kan erklæres egnet, fit and proper.
Og dét ræs var en af årsagerne til, at familien flyttede tilbage til Danmark: Børnene skulle ud over dansk kultur og
sprog også have friheden til at være børn tilbage. De skulle
lege og igen færdes frit, noget der ikke var muligt i storbyerne med skumle typer på togperronerne.
“Det er det, jeg kan frygte bliver en konsekvens, hvis vi
ikke får gjort op med perfekthedskulturen. Så ender vi i Danmark ud ad den tangent med forældre, der er besatte af at få
deres børn til at præstere. Det er jo derfor, at det er interessant at diskutere det her – hvorfor er det egentlig, vi har så
travlt med at tale om det perfekte, hvorfor ikke tale om modgange, og hvad vi kan bruge modgange til?”
Han retter skytset mod sig selv og sin egen generation.
Dem, der som ham selv har fået børn, rummer konturerne
af samme ekstreme perfekthedskultur, som han frygter for
alvor vinder indpas på vores nordiske breddegrader. Jimmy
Maymann ser det som et værdiskred:
“Man kan sige, at den laveste fællesnævner er forholdsvis
høj efterhånden, og der er en forholdsvis god velstand i det
danske samfund – selvfølgelig er der stadig problemer, som
vi skal tage os af – men det har gjort, at vi så har haft energi
til ikke kun at skulle fokusere på at skulle tjene til huslejen,
men også på hvordan du kan perfektionere dig selv på f.eks.
de sociale medier, gennem dine børn, eller hvad du ellers
projicerer, når du taler med andre mennesker. Og det føler
jeg lidt kommer til at gå ud over den yngre generation, Og
det er klart, at hvis det, de ser – hvis de tror, virkeligheden er
sådan – så kan jeg frygte, at vi om ikke særlig mange år får
en generation, som ret let vil knække, når de møder rigtig
modgang første gang” •

Altså, de her amerikanske kvinder laver ikke
andet end at være personal
managers for deres børn.

fløjten, synes han, og så ender vi alle som Hyacinth Bucket i
den hedengangne britiske 90’er tv-serie ‘Fint skal det være’.
Den arme dame, det er Hyacinth, bruger alt sit krudt på at
opretholde en facade for noget fint, der slet ikke eksisterer.
Så hun er virkelig indbegrebet af en perfekthedskultur,
længe inden vi begyndte at tale om den.”
Kravet om de perfekte børn

Dengang Jimmy Maymann flyttede til Storbritannien, nærmere bestemt til London, med kone og børn, mødte han lige
præcis den facade. Og hvis vi i Danmark vrisser lidt over et
tiltagende hardcore testbaseret skolesystem, så er det intet i
forhold til det britiske, fortæller han.
De har det, man kalder up and out: Skolebørn skal performe i tests for at komme videre og op til næste skoletrin og
helst, for dem, der har råd, ende på Cambridge eller Oxford.
“Og det system kom vi til med vores børn, og jeg tænkte,
at det egentlig ikke er et system, jeg ville have mine børn til
at indgå i. Jeg vil gerne have, at de bliver dygtige og lærer de
faglige ting, men i det engelske system terper de i en grad,
så børnene mister perspektiveringen. Så det kan godt være,
at du er super god til de matematiske formler, men hvordan
sætter du det i kontekst? I ethvert samfund, hvis det skal videreudvikle sig, jamen så skal der være rum til kreativ tænkning.”
Og det var sådan, han tænkte, da han ankom til England
med familien og endte med at finde en skole, som derovre
var meget anderledes og progressiv. Med plads til det kreati—
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ATP anklages for
omvendt Robin Hood
ATP-formand erkender udfordringer med fair fordeling af pensionspenge. Pensionsgigantens
modeller tilgodeser nemlig de længstlevende, og det har de svageste grupper ikke nødvendigvis
så megen gavn af, bekræfter Torben M. Andersen. At opdele pensionssparerne i risikogrupper
kunne være en løsning, mener eksperter.

PETER NYHOLM
nyholm@ib.dk

De vigtigste pointer
• ATP erkender, at de, der lever længst, får mest ud af den kollektive
opsparing.

ARBEJDSMARKED

E

gentlig burde Arbejdsmarkedets
Tillægspension (ATP) have særligt fokus på at sikre de fattigste
lønmodtagere med den løseste
tilknytning til arbejdsmarkedet. Den obligatoriske, kollektive pensionsopsparing
blev netop oprettet for at sikre, at de svageste lønmodtagere ikke skulle gå en fattig
alderdom i møde.
Men i praksis sender pensionsselskabets udbetalingsmodeller pengene væk
fra de svageste erhvervsgrupper og førtidspensionister og over til for eksempel
akademikere, der typisk allerede har gode
pensionsordninger placeret i arbejdsmarkedspensioner og private ordninger.
Folketinget besluttede med finansloven 2019 at skrue op for indbetalingerne.
Fremover skal der indbetales 3,3 procent af
dagpengene til den obligatoriske ordning.
Det forstærker behovet for, at pengene fordeles på en mere fair måde, mener kritikere.
De, der lever længst, får mest

ATP’s bestyrelsesformand, Torben M. Andersen, erkender, at ATP’s livslange pension betyder, at der sker en vis omfordeling
til fordel for dem, der lever længst. Og at
det dermed ikke nødvendigvis er dem, der
har mest brug for den ekstra opsparing i
ATP, der også får mest gavn af den.
“Det er jo grundvilkår for livrenteprodukter, at de, der lever længe, får overført
penge fra dem, der ikke lever så længe.
Hvem der får mest ud af deres ATP-opsparing, handler ikke kun om, hvilken erhvervsgruppe man tilhører, men også om
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Kort sagt
Formålet med ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) er at hjælpe de
svage lønmodtagergrupper uden anden pensionsopsparing, de såkaldte
restgrupper. Men nu kritiseres ATP for ikke at leve op til sin egen målsætning, fordi pensionsordningen deler flest penge ud til dem, der lever
længst – og det er typisk ikke de svageste grupper på arbejdsmarkedet.

—

• Problemet vokser, fordi arbejdsløse snart også skal indbetale til ATP.
• Private pensionsselskaber puster til kritikken af ATP og presser på for
at få deres bid af kagen.
Derfor er det vigtigt
Den enkeltes økonomi er afgørende for den reelle mulighed for at trække sig tilbage med en rimelig levestandard. Her spiller ATP en væsentlig
rolle for dem, der har allermindst at gøre godt med.

køn, hvor kvinder lever længst, ligesom
det også rammer geografisk,” forklarer
Torben M. Andersen.
Hans forklaring kommer efter kritik fra
blandt andre pensionsbranchen og fagforbund som 3F og Dansk Metal. Begge fagforbund organiserer nogle af de grupper på
arbejdsmarkedet, der sparer mindst op og
lever kortest. De mener, der er for lidt opmærksomhed på den skjulte omfordeling
til de bedst fra de dårligst stillede, som typisk også lever kortest.
“I ATP skal vores medlemmer dele restlevetidsforventninger med grupper i befolkningen, der har udsigt til at leve noget
længere end for eksempel industriarbejdere, bygningsarbejdere, chauffører, rengøringsassistenter eller førtidspensionister –
og deres pensionsbidrag kommer dermed
til at betale for blandt andet akademikernes længere pensionisttilværelse. Vi synes
ikke, den obligatoriske pensionsordning
skal bidrage yderligere til den meget store
omfordeling fra ‘korte’ til ‘lange’ liv, som
ATP-ordningen indebærer,” fremgår det af
forbundsformændenes høringssvar i for-

—
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bindelse med loven om de nye indbetalinger for dagpengemodtagere til ATP.
Den erfarne pensionsekspert og aktuar
Jørgen Svendsen fra AFPR er enig i den
udlægning: “Man lever længere, hvis man
dyrker regelmæssig motion og interesserer sig for sin sundhed. Og der er grupper,
som ikke går så meget op i det. Det kan
være langturschauffører, der altid spiser
på grillbar, eller det kan være ufaglærte eller håndværkere, der drikker lidt for meget
for at få arbejdslivet til at hænge sammen.
Det er klart, at ATP’s udbetalingsmodel tilgodeser dem, der lever længst, og derfor er
der en pointe i, at ATP ikke tilgodeser de
svageste,” siger Jørgen Svendsen og minder
om, at ATP er et gammelt pensionssystem
med garantier tilbage fra 1964, som stadig
i dag ligger til grund for de modeller, der
udbetales efter. Og de er ikke så nemme at
ændre.
Aktuar: Risikogrupper vil
sikre bedre pensionssystem

En løsning kunne være, at ATP kunne
opdele de forsikrede i risikogrupper, der

Foto
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bedre afspejler befolkningsgruppernes
levetid. Lignende øvelser har flere private
selskaber været igennem, så det burde ATP
også kunne håndtere, mener direktør med
speciale i udbetalingsmodeller i pensionsbranchen i Linnemann Actuarial Consulting og tidligere chefaktuar i Finanstilsynet Per Linnemann.
“Ja, det kræver da nogle omlægninger,
men det handler i sidste ende om, at man
får et bedre pensionssystem med nogle
mere homogene grupper rent levetidsmæssigt,” siger Per Linnemann.
Også cheføkonom Morten Bruun Petersen fra Forbrugerrådet Tænk mener, at
ATP bør overveje at indføre risikogrupper.
“Det kunne være en idé, så der bliver taget højde for det i pensionsudbetalingerne
for dem, der lever længe, så de, der ikke lever så længe, alt andet lige kan få en højere
udbetaling.”
Det samme gælder kontanthjælpsmodtageres pensionsopsparing, som er
på bordet nu, for her bliver pengene trukket fra en i forvejen udsat gruppe. Hvis de
ydermere får relativt mindre ud af opsparingen end andre i ATP, så er det med til
at sætte den gruppe i en endnu sværere
situation, konstaterer Morten Bruun Petersen.

Jo kortere
man lever
desto færre
penge når
man at få
udbetalt fra
ATP. Det kan
ramme de
grupper på
arbejdsmarkedet der
har mest
brug for
tillægspensionen.

ATP: Det er ikke så enkelt

Torben M. Andersen bekræfter, at det er
en teoretisk mulighed at knytte ATP’s
medlemmer op i forskellige risikogrupper med en levetid, der stemmer bedre
overens med virkeligheden, hvis man for
eksempel er mandlig langturschauffør,
som næppe lever så længe som en kvindelig sygeplejerske.
Men der er man ikke nu i ATP, siger formanden:
“Det er besnærende at dele opsparerne op i forskellige risikoklasser, men
det er også problematisk i praksis. Jeg må
også sige, at det rejser mange vanskelige
spørgsmål, for eksempel at kvinder lever
længere end mænd, og den vej er der jo
ingen, der har lyst til at gå nedad.”
ATP er styret af lov om ATP, der i sidste
ende er underlagt beskæftigelsesminister
Troels Lund Poulsens (V) jurisdiktion – og
det kan meget vel blive nødvendigt med
en lovændring, hvis ATP skal indføre risikogrupper i stedet for det nuværende system, der i praksis dækker alle danskere.
Foreløbigt må ATP-formanden forholde sig til den lov, der findes nu.
“Loven siger, at vi skal levere et ensartet
livrenteprodukt. Om vi kan ændre det og
lave risikogrupper i stedet, er ikke noget, vi
arbejder på. Man skal huske, at det jo også
er en fordel med maksimal risikospredning i ATP. Man ved jo eksempelvis ikke,

hvem der bliver førtidspensionister, når de
er 18 år, og med ATP’s store medlemsskare
og ensartede produkt betyder det, at vi har
lavere omkostninger – og det kommer alle
til gode, fordi der så er flere penge til pension,” siger Torben M. Andersen.
Om de mere konkrete politiske forhandlinger om muligheden for at gennemføre tvangsopsparing af pensionsmidler
fra for eksempel førtidspensionister henviser Torben M. Andersen til, at det er et
politisk spørgsmål, ligesom det også er
et politisk spørgsmål, om ATP skal til at
kunne gennemføre pensionsrådgivning,
hvilket vil være en nødvendighed, hvis
ATP skal fjerne sig fra de livslange pensioner og lave alderspensioner, der modregnes i folkepensionen.
Beskæftigelsesminister Troels Lund
Poulsen (V) ønsker ikke at svare på
spørgsmål om ordningen, men henviser
til, at der er en række svar på vej til Folketinget om lovforslag L 143.
Der foregår et spil i kulissen

Meget taler for, at ATP-modellen også kan
blive udsat for kritik i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens, der har en kritisk rapport
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på vej om de arbejdsmarkedspensioner,
som lønmodtagerne er bundet til gennem
arbejdsplads eller overenskomsten, og som
derfor forhindrer fri konkurrence på pensionsmarkedet.
Derfor foregår der nu et spil i kulissen,
hvor flere aktører på de indre linjer arbejder for at stække ATP.
Kommercielle spillere som PFA, Velliv
og Danica har interesse i at få adgang til at
byde på de pensionsordninger, som ikke er
en del af konkurrencen i dag.
Omvendt vil arbejdsmarkedsselskaber
som for eksempel PenSam, PensionDanmark og Industriens Pension utvivlsomt
gerne holde på lønmodtagernes midler,
mens Sampension og PKA er blevet en slags
hybrider af et kommercielt selskab og et arbejdsmarkedsselskab, idet begge selskaber
er begyndt at blande sig i konkurrencen •

På jagt efter
velfærdens columbusæg
INTERVIEW
Med bred opbakning fra Folketinget skal Den Sociale Investeringsfond fremme investeringer
for at undgå anbringelser af børn, forebygge livsstilssygdomme, undgå langtidssygemeldinger
og hjælpe børn i familier med misbrug. “Kan ekstern kapital løfte velfærden, vil det være
fantastisk,” siger fondens formand, den tidligere S-minister, Karen Hækkerup.

uden den store viden om, hvorvidt indsatserne virker for de
borgere, der har brug for hjælp.
I sin egenskab af nyudpeget formand for Den Sociale Investeringsfond er det Karen Hækkerup, der tænker og håber,
at hendes og fondens arbejde med sociale investeringer kan
blive til et columbusæg inden for velfærden.
“For mig er det vigtigste, at vi kan hjælpe nogle mennesker
til et meget bedre liv. Løsningerne skal vi skabe sammen med
kommuner, fonde og organisationerne i det civile samfund.
Hvis det her lykkes, vinder alle,” siger hun.
Lige nu taler flere og flere om behovet for investeringer på
det sociale område. Det handler om at forebygge mere i stedet
for at slukke brande og vente med at reagere, til problemerne
har vokset sig store.
Man investerer kun, hvis man er rimeligt sikker på, at det
kan betale sig.
Det kan man kun vurdere, hvis man kender de effekter

Jens Reiermann
jre@mm.dk
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K, historien om, hvordan Columbus fik et æg til
at balancere på spidsen, er en anekdote.
Men tænk nu, hvis man kunne finde en tilsvarende simpel løsning på de meget komplekse sociale problemer, som samfundet hvert eneste år
bruger 45 milliarder kroner på at løse. Penge, der ofte bevilges

Den Sociale Investeringsfond
Vedtaget af alle partier undtagen Enhedslisten i december 2018.
Formål

Den Sociale Investeringsfond skal fremme investeringer i velfærd. Det sker gennem to mindre fonde
med hver sit formål:
• Investeringsfonden (kapital på 30 millioner kroner)
̇ skal udbrede indsatser, som skaber bedre
resultater og mindsker offentlige udgifter.
• Udviklingsfonden (kapital på 18 millioner kroner)
̇ skal udvikle og modne nye indsatser.
Politisk prioritering

Folketinget udpeger hvert år de fokusområder, de to
fonde skal arbejde med.
Fondene investerer kun i projekter med klare beskrivelser af mål og resultat.
Det offentlige definerer behovet

Statslige, kommunale og regionale myndigheder
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m.v. kan søge om støtte til indsatser inden for fokusområderne.
De to fonde kan blandt andet yde lån til eller selv
bidrage med investeringer inden for velfærd. Investeringerne kan ske sammen med private fonde,
pensionskasser eller andre private investorer.
Private kan levere indsatserne

Indsatserne kan leveres af civilsamfundets organisationer, private virksomheder eller en offentlig
myndighed.
Investorerne opnår kun afkast af deres investering,
hvis de aftalte mål opnås.
En bestyrelse fordeler pengene

En bestyrelse med Karen Hækkerup som formand
har ansvar for driften. Hun og bestyrelsen kan
trække på ekspertise fra 14 medlemmer i et rådgivende udvalg.

22

—

Foto

Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

og resultater, investeringen skal føre til. Det er dette fokus
på mål og effekt, der giver investeringstanken medvind i en
række kommuner. Det gælder, uanset om pengene til en investering kommer fra offentlige kasser eller fra private investorer.
Det kunne lyde som en selvfølge, men på det sociale område er det først nu, at kommuner og regioner tænker på indsatser som investeringer og ikke kun som bevillinger til bestemte aktiviteter.
“Vi skal blive meget skarpere på at sige, at hvis man laver
præcis den her indsats, så gør det en forskel for borgerne. Gør
vi det, kan pengene blive tjent ind mange gange,” siger Karen
Hækkerup.
Arbejdet med at fremme en investeringstankegang er den
mindst kontroversielle del af fonden og Karen Hækkerups arbejde.
Diskussionerne begynder, når de gode investeringer skal
finansieres.

Vi skal blive
meget skarpere på at sige,
at hvis man laver præcis
den her indsats, så gør det
en forskel for borgerne.

slag, deler flere fagforeninger, som for eksempel Dansk Socialrådgiverforening, Enhedslistens skepsis.
De stiller spørgsmålstegn ved, om private skal kunne tjene
penge på levering af velfærd.
Et spørgsmål, Karen Hækkerup gerne svarer på.
“Private investorer skal ikke bestemme, hvad der skal investeres i, men kan vi løfte nogle mennesker ved at geare samfundets ressourcer med private midler, kan det her være et
redskab. Det kunne være fantastisk spændende at få ekstern
kapital til at løfte velfærden,” siger Karen Hækkerup.
Og ja, så betyder en investering, at investoren skal have sine

Private penge til velfærd

Mens der er bred opbakning til hele tankegangen bag investeringer på velfærdsområderne, kan det være kontroversielt,
hvis private penge finansierer indsatserne.
Selv om et bredt flertal i Folketinget står bag loven, er det
her Enhedslisten som det eneste politiske parti tager fat i sin
kritik. Læser man høringssvarene til det oprindelige lovfor—
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penge igen, med et afkast. Heller ikke her blinker Karen Hækkerup.
“Vi skal udvikle nogle modeller, så investorerne føler sig
trygge ved at deltage. Der skal være et afkast, ellers får vi ikke
folk med. Det har jeg ikke noget imod, så længe det hjælper
flere mennesker til et bedre liv,” siger hun.

Karen Hækkerup
Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet
2019 - : Formand, Den Sociale Investeringsfond
2014-2018: Direktør, Landbrug & Fødevarer
2011-2014: Justitsminister, landbrugs- og fødevareminister, social- og integrationsminister
2005-2014: Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Sociale investeringer på vej

Lige nu handler diskussionen om den private kapital mere
om holdninger end om praktiske erfaringer. I efteråret satte
to fonde, Den Sociale Kapitalfond og Den Obelske Familiefond, penge i de første sociale investeringer på dansk grund.
I Ballerup Kommune skal investeringen hjælpe til at fastholde autister i deres job, i Aalborg gælder det om at hjælpe
flere psykisk sårbare i job.
Investeringsmodellen på det sociale område er altså først
nu ved at blive afprøvet.
Det er den afklaring og afprøvning af investeringsmodeller, Den Sociale Investeringsfond ifølge Karen Hækkerup
kan bidrage til.
“Vi skal undersøge, hvordan får vi regnet på de her ting og
udviklet modeller, så pengene kan føres tilbage,” siger hun.
I udenlandske forsøg har de sociale investeringer ofte
fungeret på den måde, at en kommune og en investor deler

Vi har et
fantastisk velfærdssamfund, men der er nogle
usynlige grænser mellem
aktørerne, så der hele tiden
opstår en diskussion om,
hvem der har ansvaret,
hvem der får effekten,
og hvem der skal betale.

Siloer og faldgrube

fortjenesten, hvis indsatsen fører til, at færre borgere skal
have hjælp fra det offentlige. Hvis ikke den indsats, investeringen betaler for, leverer et resultat, bærer investor tabet.
Undgå anbringelser af børn

Politikerne på Christiansborg har givet Den Sociale Investeringsfond to opgaver: Den skal for det første hjælpe med udbredelse af god praksis, og for det andet skal fonden fremme
innovation og udvikling af nye metoder.
I dag halter det sociale område bagefter med både udbredelse og særligt systematisk nyudvikling.
“I min fortid som minister har jeg selv oplevet, at selv om
en kommune kunne lave verdens mest geniale løsning, så
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er det ikke sikkert, at de får brugt den i hele kommunen, og
nabokommunen har måske slet ikke hørt om det. Men man
skal ikke opfinde den dybe tallerken alle steder, så vi skal
blive bedre til at brede de gode erfaringer ud,” siger Karen
Hækkerup.
Den politiske forligskreds bag fonden udpeger en gang
om året fondens arbejdsopgaver. Politikerne har besluttet, at
fonden skal begynde med at arbejde med udbredelse af enkelte kommuners gode erfaringer med at undgå anbringelser
af børn.
Derudover efterspørger politikerne innovation og fornyelse på tre områder: Forebyggelse af livsstilssygdomme
som for eksempel fedme. Forbedringer af arbejdsmiljøet for
at nedbringe antallet af langtidssygemeldinger. Og som det
tredje bedre hjælp til børn i familier, hvor en eller begge forældre har et misbrug.

—
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I dag løser kommunerne ofte sociale opgaver med indsatser, der kan være forankret i en enkelt forvaltning. Det kan
betyde, at en forvaltning tøver med indsatser, der belaster
budgettet, hvis gevinsten først kan ‘høstes’ i en anden forvaltning.
Helt det samme mønster kan også genfindes i forholdet
mellem en kommune og en region, eller mellem en kommune og statslige institutioner.
“Vi har et fantastisk velfærdssamfund, men der er nogle
usynlige grænser mellem aktørerne, så der hele tiden opstår
en diskussion om, hvem der har ansvaret, hvem der får effekten, og hvem der skal betale. Jeg håber, vi kan skabe nogle
modeller og nogle partnerskaber, så man hele tiden tager udgangspunkt i det, der er bedst for borgerne. Det handler først
og fremmest om samarbejde og partnerskaber og at bryde
‘budgetkasserne’ ned,” siger Karen Hækkerup.
Det bliver derfor en opgave i sig selv at skabe bedre rammer for et samarbejde mellem velfærdens mange aktører.
Den Sociale Investeringsfond tumler på den måde med
nogle af det sociale Danmarks største udfordringer.
Hvad er faldgruben?
“At vi slår et alt for stort brød op, og at vi ikke finder de
rigtige projekter til at starte med. Det er vigtigt, at de første
eksempler dokumenterer, at den her måde at arbejde på er en
succes,” siger hun og fortsætter:
“Det her skal vi lave sammen, og vi skal sørge for, at det
kommer godt i gang. Hvis det lykkes, er det i min verden et columbusæg” •
—

NY VIDEN
Af Thor
Steen Larsen
tsl@mm.dk
Mandag Morgen indsamler hver uge nye relevante analyser, rapporter og nøgletal

Internationale investeringer
havner mest i Kina
Udvikling i internationale aktiefondes størrelse fordelt på geografi, i pct.

Kina
Emerging markets
Investorer favoriserede fonde med
fokus på det kinesiske marked på
trods af handelskrigen med USA.

Sydamerika
Verden

Asien/Stillehavsområdet ekskl. Japan
Japan

Investorer droppede fonde
eksklusivt fokuseret på Indien,
Japan eller Europa.
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Politisk strid gjorde 2018 til et forfærdeligt år for aktiemarkedet. Investorer flyttede i høj grad fra
aktiefonde med fokus på det europæiske, indiske eller japanske marked til aktiefonde med fokus på
kinesiske og nye markeder. Den amerikanske aktiefonde så samlet set ingen ændring i 2018.
KILDE — The Visual Capitalist og New York Life Investments.
Læs mere på mm.dk/nyviden

1

Spinoff-entreprenører og entreprenører med høj uddannelse har
mest succes. Copenhagen Econo-

mics har lavet en kortlægning af,
hvilke entreprenører der klarer sig bedst i
Danmark. Det er især de erfarne, højt uddannede og de entreprenører med baggrund i en virksomhed, som har succes.

2

Life science-industrien er en
dansk styrkeposition og fylder meget i Danmarks økonomi.

Det viser en ny analyse fra Erhvervsministeriet med en række nye
tal for life science-industrien. Danmark er ikke den største eksportør i EU,
men sektoren fylder meget i Danmark.
—
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3

Flere ældre klarer sig i dag uden
hjælp langt ind i alderdommen.

Ifølge en ny analyse fra Vive
modtog 43 pct. ældre i alderen
67-87 år hjemmehjælp til praktiske opgaver i 2007. Tallet var faldet til 25 pct.
i 2017. Selv blandt de allersvageste er en
stigende del af ældre uden hjælp.

Influencers fik
unge amerikanere
til stemmeurnerne
En amerikansk iværksætter mobiliserede tusindvis af youtubers og andre influencers
til det amerikanske midtvejsvalg, der fik historisk høj valgdeltagelse blandt 18-24-årige.
Influencers kan flytte stemmer, siger dansk forsker, men det er svært at måle deres indflydelse.
Foto

fohr.co

James Nord stod bag kampagnen #InfluenceTheElection, der
nåede ud til flere end 100 millioner vælgere via influencers.

Benjamin Holst

POLITIK

K

an influencers bruges til andet
end at sælge kosmetik, modetøj
og eksotiske rejsedestinationer?
Da midtvejsvalget i USA nærmede sig sidste efterår, gik iværksætteren James Nord rundt i New York og spekulerede over, hvordan han kunne bruge
de mange tusinde Instagram- og YouTube-influencers, der havde skrevet sig op
i hans succesfulde forretning Fohr. En
digital platform, hvor virksomheder kan
betale sig adgang til et netværk af influencers og deres millioner af følgere.
“Kunne jeg samle dem og bruge deres
enorme indflydelse til at få flere unge til
at gå ud og stemme? Jeg begyndte at tænke over influencers og deres rolle i politik. Og så fik jeg ideen til ‘Influence the
Election’,” fortæller James Nord.
#InfluenceTheElection

I USA har valgdeltagelsen været støt faldende siden 1970’erne, men særligt de
18-24-årige har været svære at få til stemmeurnerne. Ved flere valg til kongressen
har deltagelsen blandt de helt unge været
nede at skrabe 20 procent. Den situation
skulle James Nords kampagne, Influence
the Election, gøre noget ved:
“Vores teori var, at Instagram er blevet et af de allervigtigste medier for en
bestemt gruppe mennesker, når de for
eksempel skal finde ud af, hvor de skal
spise, hvor de skal rejse hen på ferie, og
hvad deres venner laver. Vi ville give in-
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fluencers en nem og ikkekonfrontatorisk
måde at tale om politik på. Vores eneste
succeskriterium var at få folk til at tale
om at gå ud og stemme. Ikke på noget bestemt parti, men bare om det at stemme,”
siger James Nord.
Han stemmer selv på Demokraterne,
fortæller han, ligesom en overvejende
del af de unge amerikanere, der faktisk
fandt vej frem til valglokalerne.
James Nords virksomhed, Fohr, har
over 50.000 influencers tilknyttet, hvoraf 6.000 deltog aktivt i kampagnen for at
få unge til at stemme. Det blev til tusindvis af opslag med hashtagget #InfluenceTheElection. De nåede ud til flere end
100 millioner potentielle vælgere, hvilket ifølge Nord svarer til, at cirka halvdelen af amerikanske vælgere kan have
stiftet bekendtskab med kampagnen.
“Det eksakte resultat er svært at måle,
men vi ville egentlig også bare have folk

—
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til at tale om at stemme. I den forstand,
mener jeg, det lykkedes. Midtvejsvalget i
2018 havde den højeste deltagelse af vælgere under 35 år nogensinde. Men der er
selvfølgelig en række andre faktorer, der
også har haft en indflydelse: Folk er oprørte over Donald Trump og amerikanere
er generelt blevet mere politiske,” siger
James Nord.
Youtubere solgte Obamacare

Influencers er ikke et nyt fænomen i
amerikansk politik, hvor vejen til The
Oval Office for flere præsidenter er gået
via filmlærredet eller, senest, realityshows. Barack Obamas dør-til-dør-kanvassalg, e-mailkampagner og fokus på
den personlige kontakt med vælgerne
i forbindelse med præsidentvalget i
2008 har dannet skole for politiske partier verden over, blandt andet for Socialdemokratiet herhjemme – også når

Kampagnen #InfluenceTheElection tilskyndede unge til at dele hashtagget og opfordre deres følgere på Instagram at stemme.

det handler om at få unge til at stemme.
I 2014 inviterede USA’s 44. præsident
en håndfuld af landets førende YouTubestjerner til topmøde for at undersøge,
hvordan man mest effektivt kunne få
unge til at støtte op om hjertebarnet Obamacare. Det resulterede i en kampagne,
der fik millioner af unge amerikanere til
at gå ind på en hjemmeside og melde sig
til den offentlige sundhedsforsikring.
Obamacare-kampagnens store succes
skyldes blandt andet, at man brugte humor, blandt andet i form af en YouTubevideo med komikeren Zach Galifianakis til at sælge budskabet til de unge. For
ifølge James Nord er det positive budskab
afgørende, når man skal bruger influencers til at flytte de unge vælgere.
“Negative messaging, for eksempel
budskabet om, at det er pinligt, at kun 30
procent af de stemmeberettigede i USA
bruger deres stemmeret, fungerer ikke.
Til gengæld virker det at skabe en situation, hvor folk føler, de går glip af noget,
hvis de ikke stemmer – fordi alle andre
stemmer,” siger han.
Svært at måle effekt

Selv om stemmeprocenten blandt unge i
Danmark ofte er over 70 procent og langt

højere end blandt deres jævnaldrende i
USA, så er de 18-24-årige også herhjemme relativt mindre aktive end de ældre
grupper. Det forsøgte man at gøre noget
ved i forbindelse med regionsråds- og
kommunevalget i 2017, blandt andet ved
hjælp af en større kampagne på de sociale medier.
“I stedet for de traditionelle busreklamer og plakater lagde man videoer op på
de sociale medier,” fortæller chefforsker
for Sociale Medier ved Danmarks Medieog Journalisthøjskole og fortsætter:
“De unge delte videoerne, men det
interessante var, at der faktisk var langt
flere, der talte om budskabet ansigt til
ansigt med venner og familie. I dette tilfælde handlede det ikke om at stemme
på et bestemt parti. Det handlede om at
få nogen til at stemme. Og der var faktisk
langt flere, der havde forsøgt at overtale
nogen til at stemme mundtligt end via de
sociale medier,” siger han.
Ligesom ved det amerikanske midtvejsvalg oplevede man til det danske
regionråds- og kommunevalg i 2017 en
positiv valgadfærd, da hele 75,1 procent
af de 18-årige førstegangsvælgere satte
deres kryds.
Jakob Linaa Jensen peger på, at må-

—
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lingen af effekter i forbindelse med brug
af influencers og sociale medier er, om
ikke umulig, så i hvert fald meget udfordrende:
“Kan disse influencers så flytte noget? Ja, selvfølgelig kan de det, men det
er også et komplekst samspil. For man
taler om noget, man har set på de sociale
medier, eller man taler på de sociale medier om noget, man har talt om mund til
mund. Så det er meget svært at isolere effekterne. Derfor er vi nødt til at tale om
influencers i en større sammenhæng,”
siger Jakob Linaa Jensen.
I New York ser James Nord frem til
den kommende valgkamp:
“Nu har vi så et rigtig godt casestudie
af influencers (fra det seneste midtvejsvalg red.), og jeg tror, at de i 2020 vil få en
væsentlig større rolle at spille i det politiske landskab. De har så meget magt, især
i forhold til de unge. Så det ville være virkelig dumt ikke at arbejde med dem” •

Se mere på:
#InfluenceTheElection
https://www.influencetheelection.org/

LEDELSE

Bare gå efter manden!
Det personlige og det forretningsmæssige kan ikke skilles ad.
For hvem vil følge en retning, der ikke er sat af et rigtigt menneske, en,
der både kan tage ansvar for succes og fejltagelser? Dagens ledelsesskribent
giver sit bud på, hvordan personligt lederskab kan leves i praksis.

K O M M E N TA R

I

fodboldens verden har man vendingen om at gå efter bolden og ikke efter manden.
I min verden er det omvendt. Jeg synes, man skal
gå efter manden. For uden personlige relationer er
der ikke mange ting, der fungerer – og det gælder
både inden for salg, ledelse og udvikling.
Hvad enten det er 100 procent arbejdsrelateret, familie eller venner, der er anledningen til at mødes med
andre mennesker, er min største anke, at for få tør stille
sig selv til skue.
Jeg ønsker da heller ikke at være pauseklovn, men
jeg vil gerne vise, hvem jeg er – turde vise noget af mennesket bag jobtitlen, uddannelsen, slipset, jakkesættet,
tatoveringen, de altid glade og positive kommentarer
osv. osv.
Vi er alt for tilbøjelige til at skjule os bag en facade,
når vi reelt kan være så meget mere interessante som
mennesker med de fejl, mangler og forskelligheder, vi
nu engang alle har. Kort sagt er vi sjældent, hvad vi ser
ud til, og hvis vi skal vurdere hinanden ud fra nogle
så overfladiske kriterier, lærer vi jo aldrig hinanden at
kende.
Hvis alt er så poleret, pænt og korrekt, betyder det
ofte også, at al udvikling og fremdrift er gået tabt. Lad
os få den åbne tænkning, holdningerne, provokationerne og udfordringerne på bordet. Jeg mener, at vi har
godt af at have lidt patina og lidt kanter.

Michael Zink
Vicepræsident, Salesforce

I bund og grund handler det om at bidrage til at gøre
verden, virksomheden, samarbejdet og dialogen mere
interessant og nærværende ved at bidrage med lidt af
sig selv.
Derfor værdsætter jeg folk, der tør åbne op og vise sig
selv, som de er.
Sig det, som du er

Som leder prøver jeg derfor at vise mig som det menneske, jeg er. Og lige så vigtigt: at stå ved, hvad jeg er. Det
vil sige at tage ansvar for mine handlinger og for mig
selv. Jeg mener, at jeg som leder bør gå foran og fungere
som eksempel for andre.
På samme vis prøver jeg at signalere, at det er vigtigt
at turde markere holdninger i teamet.
Den enkelte skal have lyst og mod til at sige sin mening over for teamet og i særdeleshed over for lederen.
Det er ikke nødvendigvis nemt, men det er den eneste
vej frem. Som man siger: Enighed gør stærk, men det er
uenighed, der giver udviklingen. Så længe det foregår
som dialog.
Jeg prøver selv at leve op til at sige det, som det er –
som jeg er – og respektere, at andre mener noget andet
i udgangspunktet, indtil de beslutninger er taget, som
alle nødvendigvis skal arbejde ud fra.
Det giver også større spillerum for medarbejderne
til at give ærlig feedback gennem deres adfærd og kommentarer. Det er en gylden mulighed for mig til at udvikle mig som leder – og måske træffe bedre beslutninger.
Uden at skulle fortabe sig i fortidens eksempler er

I bund og grund
handler det om at
bidrage til at gøre
verden, virksomheden,
samarbejdet og dialogen
mere interessant og
nærværende ved at
bidrage med lidt
af sig selv.
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Illustration

Morten Voigt

det jo et faktum, at det er dem, der har turdet gå deres
egne veje og måske været lidt skæve eksistenser på deres område, der har givet udviklingen. For nu at nævne
nogle få: Galileo, Einstein, Jobs, Darwin … Verden har
godt af at blive præsenteret for anderledes tænkning og
af folk, der tør udtrykke det. Det er god inspiration og
stof til eftertanke.
Det personlige – og nonlineære lederskab

For mig er det, hvad personligt lederskab handler om.
Vi er ikke førerløse biler, vi er mennesker. Vi kan sætte
en retning og en standard for, hvordan vi vil være og
agere.
Derfor taler jeg også gerne i den indledende fase om
mit budget og mine mål, selv om vi er et team. Det vil
sige, at jeg tager ansvaret og også balladen – men succesen, den tilfalder teamet.
Motivation af mit team er væsentligt. For vi skal
nå målene som et hold. Vi kan ikke gøre alt alene. Og
i disse tider, hvor alt går så hurtigt, er den traditionelle
lineært tænkende leder en kende udfordret. Ikke alt
kan gøres ud fra de samme processer dag ud og dag ind.
Agilitet, evnen til at sætte medarbejderne fri og blive en eksponentiel leder er det næste trin. Jeg vil gerne
bidrage til en innovativ kultur og hjælpe til vækst af
virksomheden. Derfor skal mit personlige lederskab
også være nonlineært.
Der skal være plads til begejstring, afvigelser fra
normen og til at tage beslutninger, der flytter processerne fremad.
I en eksponentiel udvikling af samfund og erhvervs-

—

29

liv er det nødvendigt at følge med og selv blive eksponentiel. Erhvervsmæssigt ser vi deleøkonomier, datadeling gennem partnerskaber og hvorfor ikke også på
det personlige plan: del ud af dig selv.
Det er bare noget personligt

Man siger ofte, at i salg og forretning er en tredjedel
et spørgsmål om personlige relationer. Jeg mener, det
er underdrevet. For det afgør både, hvem du vælger at
tage i betragtning, og hvem du vælger at gøre forretning
med i sidste ende.
Det er personer, der skaber tilliden til virksomheden. Og uden tillid, ingen forretning. Når det er sagt,
vil jeg også gerne påpege, at forretning i dag, mere end
vi har oplevet tidligere, er drevet af purpose. Vi vil som
medarbejdere have vilje, holdning og hjerte hos de
virksomheder, vi arbejder hos. Vi vil knytte personlige
bånd.
Man hører det tit i film: “Det er ikke personligt, det
er bare forretning.” Men det er skrupforkert på flere niveauer. Jeg vil mene, det handler om at tage den vending og vende på hovedet, for når det gælder forretning,
er det nemlig i den grad også det personlige, det handler om •

Michael Zink har arbejdet med salg af it-løsninger i
blandt andet Oracle og Columbus og er nu vicepræsident
med ansvar for Norden i it-virksomheden Salesforce.
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Set, læst og hørt
Matias Møl Dalsgaard
Direktør, GoMore
Matias Møl Dalsgaard er CEO i GoMore, som han sammen med Søren Riis stiftede i 2005. I dag er GoMore en af Nordens største
deleøkonomiske virksomheder med over 600.000 brugere i Danmark. Matias Møl Dalsgaard har en ph.d. i filosofi.

Hørt for nylig

Set for nylig

Læst for nylig

I årene omkring min gymnasietid, druknede Jeff Buckley på
tragisk vis i en svømmeulykke, da
han kun havde udgivet én rigtig
plade: Grace. Jeg var ikke fan, men
nogen modstander kan jeg heller
ikke have været, for jeg var til en
fin mindekoncert for ham i Vega i
slutningen af halvfemserne.
I mange år derefter hørte jeg
ikke Buckley, pånær hans smukke
udgave af Cohens Halleluja, som
man uundgåeligt støder på i ny
og næ. For nylig downloadede jeg
så alligevel Grace på Spotify. Nu
hører jeg albummet igen og igen.
Jeg hører det, mens jeg skriver
denne tekst på vej hjem fra arbejde
i Madrid. Jeg kan ikke få nok af
sange som Last Goodbye, Lover,
You Should’ve Come Over og titelnummeret Grace.
Jeg tror, at vi med Buckleys
død missede en af århundredets
chancer for mange store sange.
Men han efterlader alligevel en
stærk håndfuld, som er værd at
høre igen og igen.

For nylig blev en ny sæson af Modern Family frigivet på Netflix. Sæsonen er ikke
god - seriøst, vildt dårlig - men den gav
anledning til at gense tidligere sæsoner,
som jeg allerede har set flere gange.
Modern Family er fantastisk selskab.
Som med andre gode serier bliver karaktererne en slags nye venner. Man følger
Phil, Claire og Jay og alle de andre i den
moderne, sammenbragte familie i Californien, og ønsker dem det bedste. Serien
er light. Afsnittene er korte og letfordøjelige, og det er hverdagens trivialiteter,
som står på spil. Men trivialiteterne er
fremstillet med den finesse, indlevelse
og humor, som gør, at de både underholder og viser os, at vi allesammen
har vores primære liv og kampe netop i
trivialiteterne.
Selvom seneste sæson er besynderligt
ringe, og serien nu nok har overlevet sig
selv, så udstiller sæsonen om ikke andet,
hvor svær en kunst det må være at få
manuskript, skuespillere og produktion
til at gå op i en højere enhed. Når Modern
Family er bedst, spiller serien som det
fineste instrument, og man griner og
græder med sine venner i Californien.

Jeg fik for et par måneder siden bogen
Orphic Paris, skrevet af den amerikanske digter Henri Cole. Orphic Paris er en
svært beskrivelig blanding af erindringer, fortællinger og poesi om Coles liv i
Paris.
Selvom det er svært at beskrive bogen,
er det let at læse den. Man er i godt selskab, og selvom der ikke er en klar sammenhæng mellem bogens sider, læser
man nysgerrigt videre, fordi hver side i
sig selv åbner en lille verden af erindringer og indtryk. Først og fremmest blev
jeg mindet om, hvordan jeg selv engang
kompromisløst kiggede på verden, som
om den var skabt til poesi, og ikke til
business, som mest er mit liv i dag.
Jeg er ofte i Paris, hvor vi har kontor
og samarbejdspartnere, og de fleste
mennesker i Paris er nok ligesom jeg i
byen for et ærinde og for at tjene penge.
Men engang i mine tyvere, da jeg læste
tusindvis af bøger og skrev digte, gik jeg
rundt i Paris og kiggede på byen, som
var den skabt til kunst og poesi. Det var
den samme by, men en anden virkelighed. Det er godt også at møde den
virkelighed igen.
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Nyt job

mm job

Se alle aktuelle stillinger
på mm.dk/jobannoncer

Fuldmægtig eller konsulent søges til Koncernøkonomi i Udlændingeog Integrationsm inisteriets departement
Ansøgningsfrist: 19-03-2019

Hvem?

Største udfordring? Det kom

Frands Fischer
Hvilket job?
Socialdemokratisk borgmester
i Skanderborg Kommune

Hvorfra?
Rektor for en af kommunens store
uddannelsesinstitutioner, SkanderborgOdder Center for Uddannelse, som han
nu har søgt orlov fra, samt formand for
Undervisnings- og Børneudvalget.
Baggrund? Frands Fischer er 42 år. Han er
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født og opvokset i Gammel Rye og bor i dag
i Glarbo sammen med sin kone, AnnaMette, der er viceforstander på Himmelbjergegnens Natur-og Idrætsefterskole. De
har tre børn på henholdsvis 3, 12 og 14 år.
Han er uddannet cand. scient. i idræt og
samfundsfag ved Syddansk Universitet og
blev valgt ind i byrådet i 2010.

Miljømærket tryksag
5041-0492

som en politisk bombe, da
stemmeslugeren Jørgen Gaarde
pludselig valgte at trække sig
som borgmester i Skanderborg
Kommune og overlade kæderne
til Frands Fischer fra 1. april.
Han største udfordring bliver
at sikre fortsat vækst i en af
landets mest fremgangsrige
kommuner. Skanderborg er en af
landets bedste kommuner til at
få folk i job. Kvinder i Skanderborg føder langt flere børn end
gennemsnittet. Og kommunen
ved søerne er en populær tilflytterkommune, som tiltrækker
mange par og børnefamilier fra
ikke mindst Aarhus. Så antallet af indbyggere ventes at stige
dobbelt så meget som i resten
af landet de kommende 10 år.
Frands Fischers mærkesag bliver
derfor at få velfærden, boligmarkedet og anden serviceniveau
tilpasset det voksende indbyggertal •
tka

Projektleder til implementering af EU-projekter i Udlændinge- og
Integrationsm inisteriet
Ansøgningsfrist: 19-03-2019

Kommunikationschef
– Økologiens Hus
Ansøgningsfrist: 11-03-2019

To konsulenter til
Center for Offentlig
Innovation – COI
Ansøgningsfrist: 13-03-2019

Vicekontorchef med
ansvar for Præhospitalets IT og data søges
til Region Midtjylland
Ansøgningsfrist: 13-03-2019
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VIL DU LEDE DEN
DIGITALE UDVIKLING?
Med en Master i it-ledelse bliver du i stand til at tage
beslutninger på højt strategisk niveau og udnytte de
digitale muligheder i forhold til forretningen.
Læs mere på itu.dk/master

