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Denne sidste leder inden vi takker af skal dedikeres til Ludvig 
Holberg. Ikke fordi han er særlig moderne eller videre Britney*, 
heller ikke fordi han har langt krøllet hår. Men han har lagt navn 
til vores kære institutblad med komedien “Den politiske Kan-
destøber” fra 1722. 

Komedien handler om en kandestøber, der forsømmer sit arbe-
jde, fordi han hellere vil diskutere politik. Et par embedsmænd 
bilder ham ind, at han er blevet valgt til borgmester og overdyn-
ger ham derefter med juridiske sager, han ikke kan klare. Til sidst er kandestøberen parat til at 
begå selvmord for at slippe for politikkens byrde. Men så går sagens rette sammenhæng op for 
ham, og han kan hengive sig til at være, hvad han altid har været; kandestøber. Moralen er klar: 
enhver skal stræbe efter at udfylde den sociale position, han eller hun nu engang har fået, og ikke 
skabe uorden i det hierarkiske system. 

Måske kunne vi lære lidt af Holbergs kandestøber. Vi er unge, vi vil hellere diskutere politik end 
pimpe vores myspace-profiler som alle andre unge gør for tiden. Vi bilder os sikkert også ofte 
ind, at vi er (eller snart bliver) borgmestre. De fleste af os går nok også med overvejelser som 
Holbergs Kandestøber gjorde om at sætte træskoene i denne eksamenstid, fordi vi har været for 
ivrige og taget munden så fuld, at vi har kastet os ud i at studere statskundskab. Det er nok for 
alvor nu, vi overvejer vores karriere. Uden for skinner solen alt imens man sidder på læsesal med 
dårlig mave. Pludselig slår det os: er politik virkelig så spændende, at det er værd at ofre hele sit 
liv på det? Forskellen på statskundskaberne og Kandestøberen er nok, at politik (og diverse 
beslægtede beskæftigelsesområder) faktisk kan vise sig at være vores givne sociale position. Så 
når alt kommer til alt, har vi faktisk slået to fluer med et smæk: vi diskuterer så meget vi vil, og 
kommer ud på den anden side med livet i behold. Det er nok bare lidt svært at se lige nu, men 
måske skulle man vente med at komme med den endelige vurdering til sommerfesten den 26., 
hvor studieåret 06/07 er veloverstået. 

Kandestøberen (altså bladet) tog dette år en lidt anden drejning end Holbergs kandestøber. Vi 
diskuterer ikke ret meget politik. Vi vil hellere snakke om studiepsykologer, universitetspæda-
gogik og muligheder for overbygning. Vi vil skrive om Britney, vise dig billeder fra sidste fest og 
date underviserne. Kanden er blevet konkurrent med alverdens underholdende tabloidaviser vil 
nogen mene. Eller har den måske altid været det? Det er op til dig at vurdere, og op til de næste 
redaktører, Elisabeth Steiner og Lasse Laustsen at give den endelige dom og måske ændre ind-
holdet i fremtiden. Vi glæder os til at følge med på sidelinien og se, hvordan Kanden klarer sig. Vi 
er dog ret overbevist om, at Kanden står stærkt i aviskrigen, og vil gøre vores for at den ikke må 
bukke under for 24 timer og de andre

Med venlig hilsen Lois og Clark, nu går vi på pension!

* Se april-lederen

Sidste... 



Kandestøberen

�

Kære Rune

“Man hører ofte politiske kommentatorer 
hævde, at vælgernes partivalg bliver mere og 
mere bestemt af enkeltsager og personfak-
torer. Hvad siger en valgforsker til en sådan 
påstand – er den sociale baggrund og de ide-
ologiske faktorer næsten uden betydning for 
vælgernes partivalg?”

Jens Peter Frølund Thomsen

Udfordringsstafet
I denne udgave af Kandens udfordringsstafet, hvor instituttets klogeste på skift 

udfordrer hinanden med spørgsmål om stort og småt, har Jens Peter Frølund Thomsen 

udfordret Rune Stubager med spørgsmålet:

Kære Jens Peter,

Mange tak for dit spørgsmål; du rammer lige 
ind i et emne, der ligger mig en del på sinde. 
Påstanden om, at enkeltsager og personfak-
torer helt har elimineret sociale faktorer og 
ideologis indflydelse på vælgernes partivalg, 
er nemlig ganske udbredt – ikke bare i den 
voksende skov af mere eller mindre indsigts-
fulde journalistiske kommentarer om spin-
doktorer og kommunikationsstrategier – men 
også i den politologiske faglitteratur. Her har 
en forfatter som fx Russell Dalton bidraget til 
billedet af vælgeren som det frigjorte post-
moderne individ, der alt efter analytikerens 
temperament styrer eller driver rundt mellem 
partierne på det politiske hav. Der er imidler-
tid en række faktorer, som, hvis de tages al-
vorligt, bidrager til at tegne et noget andet 
billede. Jeg skal her tage fat i tre af dem. 
For det første er der ganske meget, der tyder 
på, at der har udviklet sig en ny uddannelses-
baseret skillelinje (i hvert fald i Danmark, 
men tilsvarende tendenser synes at være til 
stede i andre nordvesteuropæiske lande 
også). Det definerede træk for skillelinjer er 
sammenhængen mellem sociostrukturelt de-
finerede vælgergrupper med bestemte mate-

Er den sociale baggrund og ideologiske faktorer 
uden betydning for vælgernes partivalg?

Udfordringsstafet

Den udfordredeUdfordreren
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Udfordringsstafet

rielle eller immaterielle interesser (fx værdier) 
og en opfattelse af at tilhøre grupperne på 
den ene side og partier, der artikulerer grup-
pernes interesser i den politiske arena, på 
den anden. Når der således er grundlag for at 
tale om en ny skillelinje, skyldes det for det 
første, at der er en stærk sammenhæng mel-
lem vælgernes uddannelsesniveau og deres 
værdipolitiske positioner; at der, for det an-
det, kan findes et vist niveau af identifikation 
med de respektive uddannelsesgrupper samt 
en gruppebevidsthed, der reflekterer den 
værdipolitiske konflikt mellem grupperne; 
og, for det tredje, at der eksisterer et antal 
partier, der repræsenterer 
gruppernes interesser – 
nemlig SF, Enhedslisten og 
de Radikale for den højtud-
dannede værdipolitiske ven-
strefløj og Dansk Folkeparti 
for den lavtuddannede vær-
dipolitiske højrefløj.
Som illustration af det sidste 
punkt, kan det blot anføres, 
at mens mere end 50% af de 
tre førstnævnte partiers 
vælgere i en survey fra 
foråret 2004 har en mellem-
lang eller lang videregående 
uddannelse, så har mere end 
72% af Dansk Folkepartis 
vælgere enten ingen uddan-
nelse ud over folkeskolen 
eller en erhvervsfaglig uddannelse. Partierne 
kan dermed med god ret betragtes som 
gruppepartier og fremstår således som hånd-
gribelige modsigelser af påstanden om de 
sociale faktorer og ideologiernes endeligt: 
Uddannelse og den værdipolitiske dimension 
er uomgængelige faktorer for en tilbunds-
gående forståelse af danske vælgeres ad-
færd. Snarere end en opløsning af den socio-
strukturelle forankring af vælgeradfærden 
synes der således at være tale om, at én skil-
lelinje (uddannelsesskillelinjen) er ved at 
afløse en anden (klasseskillelinjen).
Den anden faktor, jeg vil pege på, er 
spørgsmålet om enkeltsagernes status. Hvis 
man blot følger den daglige nyhedsstrøm, 

præget som den jo er – af nyheder – kan man 
måske forfalde til den opfattelse, at alting 
hele tiden ændrer sig: Der kommer hele tiden 
nye emner på mediernes dagsorden, og den 
ene enkeltsag afløser den anden skandale i 
en endeløs strøm. Og sådan er det vel også 
på overfladen, men går man blot et enkelt lag 
dybere, kan man ane et andet og mere stabilt 
billede. Mange af de sager, der fylder i medi-
erne, kan jo nemlig indordnes i grupper med 
en vis grad af indbyrdes sammenhæng, og 
ofte vil kernen i de konkrete sager være re-
lateret til en af de politiske konfliktdimen-
sioner, der dominerer dansk politik – værdi-

politikken eller den økonomiske 
fordelingskonflikt. Enkelt-
sagerne er med andre ord ikke 
blot enkeltsager, men står ofte 
som repræsentanter for disse 
grundlæggende dimensioner 
(hertil kommer så den del af 
enkeltsagerne, der fokuserer 
på problemer i velfærdsstatens 
institutioners performance, og 
som jeg her ser bort fra). 
I denne forbindelse er det 
gavnligt at holde sig for øje, at 
implikationen af ovenstående 
er, at de grundlæggende kon-
flikter (der, som diskuteret 
oven for, i vidt omfang er struk-
turelt funderede) kan spille sig 
ud på forskellige måder, i for-

skellige forklædninger eller sagt på en anden 
måde: i relation til forskellige konkrete em-
ner. Således er det jo for de fleste læsere 
velkendt, at spørgsmålene om ulandsbistan-
dens størrelse, antallet af indvandrere til 
landet og straffenes længde tapper den 
samme værdipolitiske konflikt. Men også 
spørgsmålene om undervisningssystemets 
indretning (fx indførelsen af test i folkes-
kolen) og homoseksuelles rettigheder har 
rod i denne konflikt. Så når disse (eller andre 
beslægtede spørgsmål) tages op af medierne, 
er det altså den samme grundkonflikt, der 
tages under behandling snarere end en række 
tilfældige enkeltsager.

“Der kommer hele tiden nye 
emner på mediernes dags-
orden, og den ene enkelt-
sag afløser den anden 
skandale i en endeløs 
strøm. Og sådan er det vel 
også på overfladen, men 
går man blot et enkelt lag 
dybere, kan man ane et an-
det og mere stabilt billede. 

               
“
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Den tredje faktor, der bør tages i betragt-
ning, er partiernes adfærd. For at vælgernes 
sociale og ideologiske positioner kan få ind-
flydelse på deres partivalg, er det selvsagt 
afgørende, at partierne differentierer sig fra 
hinanden på de relevante konfliktdimension-
er, således at vælgerne har et klart valg at 
træffe. Og her har udviklingen over de sidste 
årtier være ganske betydelig. Der er således 
næppe tvivl om, at partierne er blevet mere 
professionelle i deres kommunikation med 
vælgerne. En konsekvens heraf er formentlig 
også en øget opmærksomhed på at undgå 
diskussion om de politiske emner, hvor mod-
standeren ser ud til at være mest på linje med 
den berømte medianvælger, der som bek-
endt kan afgøre et valg. Fænomenet kan 
tydeligst iagttages hos Socialdemokraterne 
og Venstre på udlændinge og velfærdsom-
råderne, hvor de to partier – i hvert fald på 
det retoriske plan – mere eller mindre har 
adopteret hinandens standpunkter i håbet 
om at udgå de emner, hvor de hver især er/
var ude af trit med medianvælgeren. Som 
påpeget af Jørgen Goul Andersen ved ar-
rangementet om valget i 2005 d. 20.-4. be-
tyder denne adfærd fra de to partiers side, at 
vælgerne får sværere ved at skelne dem fra 
hinanden, og dermed åbnes muligheden for, 
at faktorer såsom statsministerkandidaternes 
personlige kvaliteter kan komme til at spille 
en større rolle for vælgeradfærden, end set 
tidligere. 
Dette betyder dog på den anden side ikke, at 
social struktur og ideologi er uden betyd-
ning. Valgundersøgelserne viser nemlig, at 
størstedelen af vælgerkorpset stadig træffer 
beslutningen om, hvor krydset skal sættes, 
på baggrund af disse stabile faktorer. Men 
særligt for den del af vælgerne, som føler sig 
omtrent lige så godt repræsenteret af So-
cialdemokraternes som af Venstres politik 
(der jo som anført har fået flere fællestræk), 
kan overvejelserne om Helle Thorning-

Schmidt og Anders Fogh Rasmussens evner 
eller mangel på samme jo næppe undgå at 
fylde noget i bevidstheden. Og selvom denne 
gruppe altså er et mindretal blandt vælgerne, 
så skal der blot en bevægelse i størrelsesor-
denen af 2-3% af vælgerne fra det ene parti 
til det andet til, for at den politiske situation 
skifter fuldstændigt. Sagt på en anden måde, 
kan det godt være, at personfaktorerne kun 
betyder noget for en mindre gruppe, men 
denne gruppe er formentlig stor nok til at af-
gøre valget, hvis den opfører sig nogenlunde 
ensartet.
Samlet set må svaret på spørgsmålet dog 
være et klart nej – den sociale baggrund og 
ideologiske faktorer har stadig stor betyd-
ning for partivalget. Men betydningen er bet-
inget af partiernes adfærd, og på det sidste 
synes denne at have ændret sig mere end 
vælgerne, hvilket kan have givet næring til 
myten om den frit flydende vælger.

     
Med venlig hilsen
     
Rune Stubager

Udfordringsstafetten 
fortsætter til september, 
hvor endnu en professor 

bliver udfordret



I efteråret 2006 foretog NIRAS Konsulenterne en undersøgelse af studie-
jobsituationen i Århus på vegne af Århus Kommune.

Formålet var at få et overblik over den nuværende studiejobsituation i 
Århus i forhold til:
ª i hvor stort omfang de studerende gør brug af studierelevante studiejob;

ª hvorvidt virksomheder i Århus benytter sig af studerende til at løse opgaver med

 studierelevans.

Resultaterne viser, at der er gode muligheder for at fremme antallet af studierelevante 

studiejob, men at potentialet i dag ikke er fuldt ud udnyttet. Blandt de studerende, som 

endnu ikke har haft et studierelevant arbejde, ønsker knap 90 pct. at få et sådant. 

Omvendt har halvdelen af de adspurgte virksomheder ikke kendskab til mulighederne 

for at benytte studerende til at løse opgaver. 

Århus Kommune har på baggrund af NIRAS Konsulenternes analyse og anbefalinger 

igangsat en række initiativer til fremme af studiejobsituationen i Århus. 

NIRAS Konsulenterne benytter aktivt studerende i vores opgaveløsning. I denne kon-

krete undersøgelse af studiejobsituationen har vores kompetente studentermedhjæl-

pere og praktikanter indgået i alle aspekter af opgaveløsningen.

I fremtiden får vi også brug for hjælp til en del af opgaveløsningen. Derfor ser vi al-

tid positivt på henvendelser fra dygtige og engagerede studerende og kandidater fra 

Statskundskab.

Er dit studiejob 

Læs mere på www.niraskon.dk, hvor hele studiejobanalysen også kan downloades.

STUDIERELEVANT?

annonce 02.indd   1 06/03/07   11:50:23



Kandestøberen

�

-  H O V E D R E S U L T AT E R  F R A
M A G T U D R E D N I N G E N

MAGT OG 
DEMOKRATI

PÅ INSTITUT FOR 
STATSKUNDSKAB

Jeppe Thvilum    Kristian Larsen
Maren Grønbæk    Louise Jørgensen

Lars Højholt    Elisabeth Steiner

M
A

G
T

U
D

R
E

D
N

I N
G

E
N



�

Maj �007

MAGT OG DEMOKRATI PÅ IFSK

FORORD

Den måtte jo komme, udredningen af magten på Institut for Statskundskab. I 2003 kom slutrap-
porten fra Magtudredningen eller som det officielle navn var, En analyse af demokrati og magt i 
Danmark. Nu kommer så analysen af magt og demokrati på Institut for Statskundskab. Og som i 
den oprindelige Magtudredning bliver der her set på borgerne, dvs. studenterne, på institution-
erne og på globaliseringens betydning.
  Emnet er altså Institut for Statskundskab som et politisk system. Og her kan man ligesom om 
samfundet som helhed spørge, hvem der har magten, og hvordan det forholder sig med de-
mokratiet. 
  Det er alligevel svært i alle henseende at overføre Magtudredningens problemstillinger til et 
universitetsinstitut. Videnskaben er ikke et demokratisk system. Videnskabelig sandhed kan ikke 
afgøres ved flertalsbeslutninger. Og videnskabelig autoritet bestemmes ikke af den folkelige op-
bakning eller popularitet, men af den videnskabelige produktion – i hvert fald ifølge universite-
ternes officielle selvforståelse.
   Men et universitetsinstitut er også den daglige arbejdsplads for et meget stort antal mennesker: 
studenter, lærere og det teknisk-administrative personale. Alle disse ”ansatte” har et legitimt krav 
om indflydelse på deres egen dagligdag. På et universitet vil der derfor være en spænding mellem 
det videnskabelige system og det administrative, politiske system. Hvor går grænsen mellem de 
to systemer? Og i hvilket omfang bør magtstrukturen i det videnskabelige system også afspejles 
i det politisk/administrative system?
   Går vi længere tilbage i tiden, var der ingen forskel på de to systemer: Professorerne havde 
magten. Sådan er det ikke længere. Den styrelseslov, der indførtes i 1970, ændrede med et slag 
beslutningssystemerne på universiteterne. Både studenterne, de yngre ikke-professorale lærere 
og det teknisk-administrative personale fik del i magten. I lærergruppen blev alle ligestillede fra 
den yngste adjunkt til den ældste professor – i hvert fald hvad de formelle kompetencer angik. 
Men sådan er det heller ikke længere. Skridt for skridt er de hierarkiske strukturer på universite-
terne blevet styrket. Derfor er det også et godt spørgsmål, hvor magten i dag egentlig ligger på 
Institut for Statskundskab.

Af Lise Togeby

MAGTUDREDNINGEN

INDHOLD

DEL I. INDLEDNING
- En analyse af demokrati og magt på IFSK

DEL II. VÆLGERNE
- Et levende demokrati?
 Studenterpolitisk engagement og deltagelse
- Eliten på IFSK

DEL III. INSTITUTIONER OG MEDIER
- Instituttets institutioner
- Kanden ringer kun med klokken, når det 
brænder

DEL IV. IFSK I EN GLOBALISERET VERDEN
- Statskundskab i globaliseringens tidsalder
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Hvad er Institut for Statskundskab for en slags institution? Hvilken slags magt eksisterer der, og 
hvem er reelt den mest magtfulde underviser på IFSK? Centrale spørgsmål, som nedenstående 
artikel vil forsøge at besvare.

Ved en magtudredning af en institution som et universitet skal man være opmærksom på, at der 
eksisterer en karakteristisk lagdelingsstruktur. Dette skyldes, at IFSK groft set kan deles i to 
grupper. Vi har at gøre med en springlagsstruktur, hvor det øverste lag består af de 200 ansatte 
på IFSK, det være sig forskere og teknisk administrativt personale, mens nederste lag består af de 
omtrent 1700 studerende. Lagdelingsstrukturen er atypisk for en institution, og man skal derfor 
have denne for øje under hele magtudredningen på IFSK. 

For at lave en magtudredning, er det vigtigt at have defineret hvilken slags institution vi har med 
at gøre. Da begreber altid er indlejret i en historisk kontekst, skal en klar refleksion af institu-
tionen IFSK være afklaret, således at Kandens magtudredning ikke bliver bundet op af sin sam-
tid.

Institut for Statskundskab er modsat en stat, udover dets manglende voldsmonopol, ikke territo-
rielt afgrænset, og det er kun i en bestemt fase af livet man er tilknyttet. Det er muligt at opholde 
sig på socialforskningsinstituttet i København eller University of Western Ontario i Canada i peri-
oder, og samtidig være inkluderet i institutionen. Dog er det ikke alle der kan blive inkluderet i 
institutionen. Som studerende skal man have et bestemt karaktergennemsnit. Denne mekaniske 
afgrænsning fungerer også ved ansættelsesforhold, hvor der er bestemte krav der skal opfyldes, 
for at man kan blive ansat. Hvis man ser på lektorerne og Ph.D´ernes uddannelsesbaggrund teg-
ner der sig et billede af en institution, der tenderer mod at ansætte medarbejdere, den selv har 
uddannet. Vi har altså at gøre med en inklusiv men lukket organisation, der ved at ansætte me-
darbejdere med samme baggrund og interesse som de eksisterende reproducerer sig selv. 

Det naturligt opfølgende spørgsmål må naturligvis blive: Hvem har magten til at ansætte ph.d-
ere, adjunkter, lektorer og professorer? Da ph.d-ere og nyklækkede adjunkter og lektorer må 
formodes at repræsentere IFSK fremover, må kompetencen til at ansætte forventes at være en 
væsentlig magtressource. Gennem ansættelser tegner sig også et billede af den måde, hvorpå 
man opfatter et fag som statskundskab. Dette skyldes, at den type medarbejdere man ansætter, 
må forventes at være repræsentant for samme opfattelse af ”statskundskab” som disciplin, som 
en selv. En opfattelse, som altid vil divergere, alt efter hvilken videnskabelig position ”statskund-
skaben” defineres ud fra.  Der er tale om to poster, der besættes af Jens Blom Hansen med ansvar 
for adjunkter, lektorer og professorer og af Lise Togeby, der som ph.d-koordinator står i spidsen 
for det udvalg, der vurderer ansøgninger om ph.d-stipendiater.
Denne umiddelbare og formelle magt er meget åbenlys. Noget helt andet er de magtrelationer, 
der gør sig gældende mellem de ansatte på universitet. Som Kandens udsendte har jeg diffun-
deret lydløst rundt i de højere luftlag i bygning 1350 og 1331, hævet over foreningsgange, læse-

EN ANALYSE AF DEMOKRATI 
OG MAGT PÅ IFSK

Af Jeppe Thvilum
20053721@ps.au.dk

MAGTUDREDNINGEN



sale og avisstuer - deroppe, hvor de store tanker bliver tænkt, og hvor vælgeradfærd og parla-
mentarisme er buzzwords og udløser en fri automatkaffe. Og dér opdager man hurtigt, at der 
eksisterer en mere uformel magt. Vi har at gøre med to slags magt: For det første den interne 
indirekte magtkamp mellem de ansatte, hvor der kæmpes om symbolsk kapital og for det andet 
den mere direkte Waltz-lignende magtbalance mellem de forskellige afdelinger på IFSK.
På det implicitte og ikke-nedskrevne magtbarometer gives der point for at være ”husets mand” 
og hente store forskningsbevillinger hjem til instituttet. Det er velanset, hvis man er stærk i un-
dervisningssammenhæng, hvilket blandt andet kan komme til udtryk gennem gode evalueringer. 
Derudover er der bestemte forskningsområder som er populære og afføder respekt – eksempelvis 
metode og offentlig forvaltning, hvor instituttet er kendt for at stå stærkt. Sluttelig er alder og 
rutine også en klar fordel. Hvis man har været ansat mange år og har oparbejdet gode venskab-
srelationer på instituttet vil man ofte nyde stor respekt.
Den anden type magt, der forekommer på IFSK er mere direkte. Det er de magtkampe, der foregår 
mellem forskningsafdelingerne. Her vil man ofte se en interesse i at kunne tiltrække mange stu-
derende, få gode evalueringer af ens grundfag og tiltrække forskningsbevillinger der kan udløse 
frikøb og derved finansiere ansættelse af flere medlemmer i afdelingen. 
Generelt set kan magtrelationerne altså karakteriseres ud fra en række parametre som ovenfor 
beskrevet. Dermed ikke sagt, at initiativ og motivation ikke spiller en stor rolle, da magten på et 
sted som IFSK oftest kommer til dem, der ønsker den.

Ovenstående analyse fokuserer på den magt institutionen IFSK selv er i besiddelse af. I det føl-
gende afsnit vil jeg kort analysere den magt instituttet ikke har kontrol over, nemlig den magt 
Helge Sander pålægger IFSK. 

Ifølge embedsmand Karsten Åbroe fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen så er magten fra min-
isterielt (videnskabsministeriet) hold meget begrænset. Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
bevilger ligesom EU og forskellige private fonde forskningskroner til projekter de selv udbyder. 
De vurderer ud fra en række kriterier, hvilke projekter og forskningsområder der er relevant at 
forske i, og laver på den baggrund en forskningsprojektpulje, man kan søge. Projekterne har if-
ølge Karsten Åbroe dog så stor en spændevidde, at man med en god ansøgning sagtens kan få 
tildelt bevillinger, selvom forskningen ikke helt falder ind under det projekt, pengepuljen var 
tilgodeset. På spørgsmålet om projekterne ikke ender som en dagsordenfastsættende magtfak-
tor, Lukes tredje ansigt, mener Karsten Åbroe ikke, at dette er tilfældet, da mængden af de ud-
budte projekter er så stor, at der ikke er tale om nogen form for ensretning af forskningen.
Der er altså en ramme udstukket for forskningen på  IFSK, men så længe den ikke er mere ind-
snævret end tilfældet er i dag, så kan den ifølge Karsten Åbroe ikke siges at have stor betydning 
for den forskning, der udføres på Institut for Statskundskab. 

Vi har i ovenstående fået en definition på IFSK samt en kort gennemgang af de former for magt, 
der eksisterer mellem de ansatte på instituttet. Magtrelationerne mellem underviserne, det di-
rekte magtspil mellem forskningsafdelingerne, samt den formelle ansættelsesmagt er de magt-
typer der eksisterer internt på instituttet. Når man ønsker at undersøge magten mellem de an-
satte på IFSK, kan dette gøres på adskillige måder, dette er blot et bud på, hvordan sådan en 
magtanalyse kan finde sted. 
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Sammenlignet med andre institutter har IFSK ved Aarhus Universitet stadig et blomstrende 
foreningsliv, høje stemmeprocenter og et generelt højt niveau af studenterpolitisk engage-
ment. De studerende har et godt overblik over det studenterpolitiske landskab, studenter-
politik er til diskussion og de fleste føler, at de har mulighed for at kunne påvirke deres 
egen hverdag gennem studenterpolitik. 

Under den studenterpolitiske storhedstid tilbage i 70’erne var studenterpolitik et produkt af 
strømninger i samfundet og landspolitik. Engagementet og deltagelse var i top, og studenterpoli-
tik var udgangspunktet for en samfundsomvæltning. I dag eksisterer der ikke længere en studen-
terpolitisk udsigt, der vidner om store ideologiske bjergtinder. Studenterpolitik er marginaliseret 
og rekruttering ved hjælp af lovning om ”et flot CV” gør, at scenariet tager udgangspunkt i egen 
navle. Om end grundlaget for deltagelse er skiftet siden instituttets spæde start, er der stadig 
tegn på opbakning til demokratiet. Ikke mindst hvis vi sammenligner med andre uddannelsesin-
stitutioner. Spørgsmålet er så, om dette er godt nok.

I denne del af magtudredningen på IFSK vil fokus ligge på den enkelte studerende/vælgeren. 
Artiklen måler deltagelsen ”fra oven” ved at se på valgdeltagelse og foreningslivet på IFSK og ”fra 
neden” ved at se på den enkelte studerendes politiske deltagelse og opfattelse af sig selv som en 
del af det studenterpolitiske fællesskab:

- Hvor høj er den studenterpolitiske deltagelse, og er den faldende eller stigende?
- Hvordan ser det ud sammenlignet med andre uddannelsesinstitutioner?
- Graden af studenterpolitisk engagement og involvering.
- Følelse af at kunne påvirke studenterpolitik – studenterpolitisk effektivitetsfølelse.
- Følelse af mulighed for at kunne påvirke sin egen hverdag.

Studenterpolitisk deltagelse
En åbenlys variabel til måling af studenterpolitisk deltagelse er stemmeprocenter ved valg af stu-
dentermandater til Universitetsbestyrelsen, Akademisk Råd og Studienævnet for Statskundskab. 
Med henvisning til tabel 1.1 fremgår det, at vi befinder os på procenter, der aldrig ville blive god-
kendt som et demokratisk valg. Yderligere fremgår det af tabel 1.1, at interessen for studenter-
politik er dalende. Dette sker selvom godt 40 procent af de studerende erklærer sig helt eller 
delvist enig i udsagnet: Det er muligt at påvirke min hverdag gennem studenterpolitik. I og med 
kun 14 procent af de studerende samtidig aktivt har forsøgt at ændre deres hverdag,  må dette 
betyde et skift i opfattelsen af den studenterpolitiske arena. De studerende ser ikke længere stu-
denterpolitik som udgangspunkt for samfundsændringer, men derimod som en arena til ændring 
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af interne forhold så som klageordninger og pensums berettigelse, hvor der ikke eksisterer en 
bred utilfredshed.
På trods af stemmeprocenter, der ikke lever op til demokratiske standarder, eksisterer der dog 
positive tendenser. En komparativ analyse mellem Aarhus Universitet (AU) og Københavns Uni-
versitet (KU) viser væsentligt højere stemmeprocenter ved AU, jf. tabel 1.1. Om dette skyldes 
æbleskiver ved udfyldt stemmeseddel eller større interesse for studenterpolitik på AU fremgår 
dog ikke af tallene. Samtidig er der også stor forskel internt på AU hvad angår stemmeprocenter. 
Ved valg til bestyrelsen stemmer godt 15 procent af de studerende ved AU. Ved interne valg på 
IFSK mere end fordobles stemmeprocenten, hvilket må siges at være forventet vores profession 
taget i betragtning.  

Tabel 1.1

Stemmeprocenter og afgivne stemmer på Aarhus og Københavns Universitet ved valg til Univer-
sitetsbestyrelsen, Akademisk Råd og Studienævn for Statskundskab i 2001 og 2006.
Udover valgdeltagelse er engagement i foreninger også en del af politisk deltagelse. Foreninger 
kæmper for en bid af universitets budget og er på den baggrund en del af det politiske virke. 
Derudover er der ved foreningsarbejde mulighed for at påvirke forvaltning af regler, og af den vej 
at opnå indflydelse.
Angående engagement i foreningslivet på IFSK viser statistikken, at godt en tredjedel  af de stu-
derende udover at benytte de udbudte servicer også er involveret i selve foreningslivet. Der er dog 
mulighed for en fejlfortolkning af spørgsmålet, idet man kan forestille sig, at nogle respondenter 
svarer positivt på spørgsmålet, hvis de f.eks. er medlem af PF. Derfor kan tallet være svært at 
benytte konstruktivt og myten om Tordenskjolds soldater indenfor foreningslivet på IFSK kan ikke 
aflives.

Studenterpolitisk indsigt
På lige fod med studenterpolitisk deltagelse tæller muligheden for deltagelse. Er de studerende 
politisk engagerede og i stand til at overskue studenterpolitikken? Af tabel 1.2 fremgår det, at 29 
procent af de studerende bekræfter megen eller nogen interesse for studenterpolitik. Dette er 
væsentligt mindre end resultatet af magtudredningen, hvor 70 procent af befolkningen placerer 
sig i samme kategori angående national politik. På trods af den lave interesse bliver studenter-
politik hyppigt diskuteret. Indenfor de sidste tre uger har 38 procent diskuteret studenterpolitik. 
Om diskussionen går på studenterpolitisk indhold eller værdien af studenterpolitik fremgår dog 
ikke.
Med hensyn til spørgsmålet omhandlende kompleksiteten af studenterpolitik erklærer 79 procent 
af de studerende på IFSK sig enten uenig eller forholder sig neutrale til spørgsmålet: Undertiden 

Stemmeprocent (Afgivne stemmer) AU Stemmeprocent (Afgivne stemmer) KU

År 2003 2006 2002 2006

Universitetsbestyrelsen 14,9 (3058) 14,6 (2.944) 22 (7.177) 12,2 (4.009)

Akademisk Råd - 33,5 (458) 29,4 (455) 16,7 (256)

Studienævn for Statskundskab - 33,4 (456) 37 (545) 23,9 (366)
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er studenterpolitik så indviklet, at jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår. Spørgsmålet er let 
at besvare bekræftende på, men tendensen viser, at de studerende intet problem har med at 
danne overblik og indsigt i studenterpolitik.

Fortsættes
Tabel 1.2

Studenterpolitisk engagement: Studenterpolitisk interesse og diskussion om studenterpolitik 
med venner samt oplevelse af studenterpolitik som indviklet, Pct.

1Studenterpolitisk interesse: meget eller noget  29
2Diskuteret studenterpolitik med venner  38
3Studenterpolitik indviklet: Uenig eller neutral  79
Antal svarpersoner (N)    474

Kilde: Undersøgelse af metodeseminar ved Lotte Bøgh og Lise Togeby
1Vil du sige, at du er meget interesseret i studenterpolitik, noget interesseret, kun lidt inter-
esseret eller slet ikke interesseret?
2 Har du indenfor de sidste tre uger diskuteret studenterpolitik med nogle af dine venner?
3 Undertiden er studenterpolitik så indviklet, at jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår.

Hvilket demokrati?
Sammenholdt med demokratiske idealer dumper den studenterpolitiske deltagelse på IFSK. På 
trods af bedre tilstande end andre uddannelsesinstitutioner må man konstatere, at den man-
glende interesse og medfølgende lave stemmeprocenter gør, at demokratiet er ikke eksister-
ende. 
Ovenstående analyse har ikke taget højde for stemmeprocenter ved diverse generalforsamlinger, 
som dog efter pålydende skulle være endnu mindre end til almindelige valg. 
Det må da siges at være yderst skræmmende, at 10 kammerater kan stille op til f.eks. Politologisk 
Bogformidling’s generalforsamling og kuppe hele bestyrelsen. De ville i så fald kontrollere en 
omsætning på godt 1,5 mio. kr. og kunne, hvis det passede dem, udelukkende sælge pixi-bøger. 
Det nye spørgsmål er så, om den medfølgende utilfredshed, ville mobilisere de studerende så de 
på ægte demokratisk vis kunne stille et mistillidsvotum?
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Som interviewer i Rambøll Management er du med 

til at sætte dagsordenen i medierne. Mange af de 

undersøgelser, vi foretager påvirker den offentlige 

debat.

Arbejdsopgaverne består af gennemførelse af tele-

foninterviews med virksomheder og privatpersoner. 

Du ringer og stiller spørgsmål ud fra et foruddefine-

ret spørgeskema. Der er ikke tale om telefonsalg. 

Interviewjobbet kræver, at du er:

g Fleksibel 

g God til at tale med alle slags mennesker

g Engageret og initiativrig 

g Har mod til at udfordre egne 

    kommunikations- og overtalelsesevner

Vi tilbyder:

g Godt arbejdsmiljø og indblik i en 

    international virksomhed

g Studierelevant erfaring i blandt andet    

    interviewteknik

g Mulighed for seriøs sparring og coaching

g Et højt fagligt niveau

g En reference for fremtiden

Der er mulighed for at arbejde dag og aften samt i 

weekenden. Arbejdstid er fra 10-37 timer om ugen 

eller efter aftale. 

Arbejdssted: Olof Palmes Allé 20, 8200 Århus N

Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
Katrine Nissen Hansen på 8944 7885.

Søg via www.ramboll-management.dk/job

Vil du være med til at sætte dagsordenen?---

Telefoninterviewere søges
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Ethvert samfund har en elite. Så hvis IFSK udgør sit eget lille samfund, må der vel også være en 
her, men hvem er det? Jens Blom-Hansen, Lise Togeby, Thomas Pallesen, Jørgen Elklit, Georg 
Sørensen og Peter Nannestad. Alle personer, der er en del af eliten, fordi de har indflydelse. 
De fleste vil nok spørge sig selv, hvorfor det netop er denne gruppe, som Kanden har valgt at 
udpege som eliten. 

De tre førstnævnte har en formel magt som følge af deres stilling. Dette betyder, at de er en del 
af den daglige ledelse, hvor mange beslutninger træffes. Jens Blom-Hansen fortæller, hvordan 
dette arbejde bl.a. består i ugentlige møder med hinanden, samt møder dekanen og folk i tilsva-
rende stillinger på de andre institutter. 

Der findes dog også en anden form for magt, der har betydning - nemlig den mere uformelle i 
form af faglige prestige. Det er her navne som Elklit, Sørensen og Nannestad kommer på banen. 
At disse personer alle er en del af eliten, vidner en simpel søgning på Google om, idet de alle har 
mange tusinde hits. Fordelen ved denne udvælgelsesmetode er, at den ser bort fra kriterier, som 
ifølge Jens Blom-Hansen er irrelevante: Alder og stilling.

”Ansættelsessager, det er high politics”, siger Jens Blom-Hansen flere gange. Derfor drøftes det 
løbende i instituttets policy-udvalg, hvornår og inden for hvilke områder stillinger skal slås op. 
På denne måde er de mennesker, der sidder i policy-udvalget med til at bestemme instituttets 
fremtid og faglige profil. Valget af de konkrete personer, der skal ansættes i de opslåede still-
inger, har stillingsbedømmelsesudvalgene stor indflydelse på. Men hvordan bliver man så en del 
af denne gruppe? Det går ifølge Jens Blom-Hansen lidt på tur blandt de ansatte. For med indfly-
delsen i bedømmelsesudvalgene følger et stort stykke arbejde, og det er vigtigt, at alle tager 
deres tørn.
 Fra instituttets side ønsker man naturligvis et bredt kendskab til ansøgerens evner, hvilket bety-
der, at man skal sætte sig ind vedkommendes publikationer. Dette kan være et stort arbejde, især 
når der er tale om professorater, hvilket betyder, at nogle bevidst vælger denne mulighed for 
indflydelse fra. 

Jens Blom-Hansen fortæller også, at netværk kan være afgørende for at blive del af eliten. Net-
værk skal forstås som at være en ressourceperson, der kan være til glæde for andre og er gode til 
at indgå i samarbejde. Igen ser vi, at det kræver en indsats at blive en del af eliten. 

Men hvordan bliver man så en del af denne elite? Kanden fremhæver følgende punkter

Først skal man skrive et godt bachelorprojekt, og hvis ikke det er nok, til at Lise Togeby og de 
andre, der er ansvarlige for Ph.d.-ansættelser, får øjnene op for ens talent, skal man skrive et 
godt speciale, så man kan blive Ph.d.er
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Når man skal skrive Ph.d., er emnevalg meget vigtigt. I øjeblikket er der mange gode muligheder, 
så Jens Blom-Hansen opfordrer til at følge ens interesse, da man jo skal arbejde med det resten 
af livet. Hvis man er lidt i tvivl, kan man også skæve til hvad instituttet har brug for, da man 
dermed kan øge sandsynligheden for ansættelse. Kvaliteten af ens afhandling har selvfølgelig 
meget stor betydning, for hvis det ikke er godt nok, bliver man slet ikke ansat. 

Nogle ville mene, at man godt kunne slappe lidt af, når man først var ansat og ikke længere var 
under bedømmelse. Men ønsker man at gøre karriere, er det her man skal arbejde hårdt. Mange 
af de nuværende professorer skal på pension om ikke så mange år, og hvis man vil have en af 
deres stillinger, skal der arbejdes hurtigt. Måder at få gjort opmærksom på sig selv kunne være 
at lave en masse publikationer, ligesom det heller ikke skader med ophold i udlandet. Derudover 
skal man som tidligere nævnt få opbygget et netværk og i det hele taget bare være en res-
sourcemæssig overskudsperson…
Er det dig, ja så er du næsten sikret en plads i eliten. 

Note: Der kan være fejl i forbindelse med denne undersø-
gelse – især fordi Google ikke tager højde for navnvebrø-
dre mm. 

Person Antal hits 
på google

Georg Sørensen 1.360.000

Peter Nannestad 72.600

Jørgen Elklit 19.000

Lise Togeby 28.400

Jens Blom-Han-
sen

13.900

Kandestøberen 320
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Findes der et diagram over IFSKs institutioner og deres indbyrdes magtforhold? Ja, der blev på et 
tidspunkt taget et par tilløb til at udforme et, men det er på mystisk vis forsvundet fra overfladen. 
På ps.au.dk finder man kun en tom kasse med overskriften ”Organisation, ledelse og udvalg”. Men 
hvor er diagrammet? Ifølge ledelsen findes oversigten, men for det blotte øje er den usynlig. Men 
det burde være muligt at kortlægge organisationsstrukturen på IFSK – vi er vel nogen af dem, der 
ved mest om institutioner?! Jeg vil forsøge at filtre trådene ud og derefter stille spørgsmålet: har 
IFSKs institutioner fået deres eget liv og er blevet resistente over for forandring? Det er nemlig 
ofte det, der sker med institutioner. Én gang opstået har de en tendens til at være selvbevarende 
på en til tider forstenet måde. 

En velkendt universitetsreform i 2003 ændrede IFSK fra »en stat i staten« til noget lignende en 
privat virksomhed. Ikke i forhold til økonomien, men i forhold til ledelsen. Før valgte man sin 
ledelse fra forskellige poster på instituttet, nu ansættes ledelsen på ægte ansættelses-manér. 
Konsekvensen er ifølge Jørgen Elklit, at instituttet gradvist bliver stærkere og stærkere, idet insti-
tutlederens lederrolle er blevet mere præcist defineret. Institutlederen har det sidste ord. Hvor 
man tidligere havde fire fagråd på fakultetet (og altså også Fagrådet for Statskundskab) med en 
række kompetencer også i relation til ”fakultetsopgaver”, er der nu én person der sidder med hele 
den formelle kompetence med mandat direkte fra rektor og dekanen. Den generelle medbestem-
melse, som instituttets ansatte havde del i tidligere, er dermed forduftet. Derfor bliver det også 
helt afgørende, at dekanen formår at ansætte en kompetent institutleder. 

Formelle institutioner og deres uformelle indflydelse
Reformen er også med til at styrke den stærkeste uformelle enhed, nemlig ledergruppen bestående 
af institutlederen, studielederen og ph.d-koordinatoren. Institutlederen kan delegere kompe-
tencer til studielederen og ph.d-koodinatoren ud over deres allerede eksisterende bemyndigels-
er, og beslutninger truffet ved ledergruppemøder bliver i de allerfleste tilfælde gennemført. Man 
har således stor respekt for denne gruppe. 

De andre institutioner forklares på den følgende side, men generelt er deres formelle beslut-
ningsmandater relativt få og overordentligt infiltreret i hinanden. 
Til gengæld har flere af institutionerne uformel magt. Normalt sørger man for, at de fire af 
afdelingerne er repræsenteret i studienævnet, hvor de kan påvirke udvikling af undervisning. 
Desuden er afdelingerne repræsenteret i policy-udvalget, der dog ligesom afdelingerne ikke har 
en eneste formel beføjelse. Policy-udvalget består som nævnt i diagrammet af ledelsen samt 
repræsentanter for afdelingerne og TAP´erne. Udvalget er udelukkende rådgivende organ for 
institutlederen. Ved siden af udvalget henter institutlederen naturligt nok også rådgivning rundt 
omkring hos de ansatte, og på den måde bliver de fleste hørt, om ikke på formel vis så på uform-
el – og institutioner er som bekendt ikke kun formelle organer, men accepterede og kollektivt 
delte normer og regler, der påvirker beslutningstageres og borgeres handlinger. Det er dog op til 
institutlederen, hvem han ønsker at rådføre sig med. 

Selvhævdende institutioner eller tid til forandring?
Jørgen Elklits generelle opfattelse er dels, at instituttets organisatoriske struktur er forholdsvis 
stærk, dels at udvikling og ændring sker ret langsomt med stor respekt for traditionerne. 

Instituttets institutioner



Man kan her stille spørgsmålet, om IFSK måske har en for ”lukket” mulighedsstruktur nærmere 
betegnet en for snæver åbning for forandringer? Svaret er bekræftende i forhold til forandring af 
selve den institutionelle opbygning – institutionerne er selvhævdende, der har for eksempel flere 
gange været forsøgt ændringer af de fem gamle afdelinger, men hidtil med et meget beskedent 
resultat. Denne tradition synes dog at ændres med den nye ledelsesstruktur, og det er således 
værd at bemærke, at man i øjeblikket overvejer en opsplitning af i hvert fald én af afdelingerne på 
en ny måde. 

Med hensyn til nytænkning uden for den rent institutionelle struktur er billedet fler-facetteret. 
Den nye ph.d-ordning vidner om, at vi trods alt ikke er stok-konservative, mens emner som 
evaluering og udvikling af undervisningspædagogikken, hvor instituttet er mere tilbageholdende, 
peger i en anden retning. 

Policy-udvalg
Institut for Statskundskabs overor-
dnede rådgivende organ. Medlem-
mer: én fra hver afdeling, én fra 
TAP-gruppen, viceinstitutlederen, 
studielederen og ph.d.-koordinato-
ren. Alle beslutninger af større ræk-
kevidde for instituttet bliver drøftet i 
dette forum. Policy-udvalget råd-
giver institutlederen, der har den 
endelige beslutningskompetence.

Studieleder
Studielederen har i medfør af uni-
versitetslovens §18, stk. 5, til op-
gave i samarbejde med studi-
enævnet og inden for 
studieordningens rammer at for-
estå den praktiske tilrettelæggelse 
af undervisning og af prøver og 
anden bedømmelse, der indgår i 
eksamen.

Afdelinger
Faglige og administrative en-
heder, der danner rammen om 
tilrettelæggelse og udførelse af 
undervisning inden for Insti-
tuttets fagområder

Afdelingsformænd
varetager den daglige 
koordinering af arbejdet i 
de enkelte afdelinger og 
fungerer som bindeled 
mellem Institutleder, 
Studieleder og den en-
kelte medarbejdere i 
afdelingen.

Institutråd
Rådet har til opgave én gang om 
året (ultimo november) at forberede 
et møde om et eller flere emner med 
strategiske implikationer for insti-
tuttet. Til mødet inviteres medlem-
merne af alle kompetente organer 
på instituttet (policy-udvalg, studi-
enævn, statsråd samt andre rele-
vante grupper af medarbejdere og 
studerende). 

Daglig ledelse:

Institutleder 
varetager instituttets daglige le-
delse, herunder planlægning og 
fordeling af arbejdsopgaver og øko-
nomisk ledelse.
Studieleder

Ph.d-koordinator

Ph.d.-koordinator

Ph.d.-udvalgStudienævn
Der er nedsat et studienævn 
bestående af valgte repræsentan-
ter for lærere og studerende. Stu-
dienævnet for Statskundskab og 
Samfundsfag består af 8 medlem-
mer: 4 undervisere og 4 studer-
ende. Studienævnet har til opgave 
at sikre tilrettelæggelse, gennem-
førelse og udvikling af uddannelse 
og undervisning.

Forskningssektioner
en række interessefællesskaber 
mellem medarbejdere fra for-
skellige afdelinger, der dyrker 
beslægtede forskningsområder.

Kilde: www.ps.au.dk

Formelt organisationsdiagram over IFSK



Når magthavere mødes og det politiske kandestøberi på institutgangene fører til beslutninger og 
bestemmelser, er det vigtigt med en kritisk vagthund til at holde dem i ave, men er Kanden en 
puddel eller en schäfer i dette demokratiske hundehus? 
 
Hvordan burde et institutblad egentligt se ud? Offentlighedsteoretiske idealer tilskriver gerne 
medierne en funktion som demokratisk vagthund, et forum for interessenter og som kilde til 
informationer. Hvis vi skal overføre det til vores eget lille samfund på IFSK, så bør det således 
være Kandens opgave at bringe relevante informationer til alle på instituttet, kaste et kritisk blik 
på de afgørende beslutninger, samt at give plads til kritik og debat. Det skulle gerne sikre en 
oplyst og velinformeret mængde af studerende og ansatte, der ikke føler, at beslutninger bliver 
truffet uden at have haft nogen form for indflydelse. Ganske vist vil kritikere indvende, at det jo 
netop er hvad vi i det repræsentative IFSK-demokrati har de kære folkevalgte studenterpolitikere 
til, men for dem der sværger til idealet om det deliberative demokrati, så bør magthaverne ikke 
kun stå til ansvar på valgdagen, men gennem argumenter og debat sikre en vedholdende kontakt 
og legitimitet. I et magtperspektiv er det således interessant med en kvantitativ såvel som kvali-
tativ indholdsanalyse af Kanden, både for at undersøge hvad bladet indeholder, men ikke mindst 
også for at se, om det er i stand til at leve op til disse idealer.

Kanden – den sovende vagthund
Vi har undersøgt Kandens indhold i de to seneste år, og set på om artiklerne i bladet kan karak-
teriseres som indlæg om forhold på instituttet, seriøse artikler om studieforhold eller ren under-
holdning og analysen viser følgende resultater:

Tabel 1

Kilde: Kandestøberens Analysebureau

Først og fremmest skal man hæfte sig ved, at hele 60% af Kandens indhold er indholdsmættede 
artikler om studierelaterede forhold, og dermed lever bladet op til dets rolle som instituttets blad. 
Den ligelige fordeling mellem underholdning og seriøsitet skaber også et billede af et blad, der 
forsøger og formår at nå sin målgruppe med en bred vifte af artikler. 

Af Lars Duvander Højholt
20034083@ps.au.dk
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Kanden ringer kun med klokken, når det 
brænder…

Type 2005/2006 2006/2007

Artikler om institut eller andre formelle organer (råd og nævn, tiltag, debat m.m.) 7% 4%

Seriøse artikler (studieophold, praktik, undervisning, muligheder, foredrag) 30% 30%

Underholdning (klummer, festreportager, portrætter, generel underholdning) 30% 30%

Informationer (Reklamer, information om foreninger, opslag m.m.) 14% 24%

Andet (Leder, artikler der ikke vedrører forhold på instituttet) 19% 12%

I alt 100% 100%



Det springer dog i øjnene, at under 10% af bladet koncentrerer sig om de officielle organer. Be-
tyder det, at Kanden sjældent formår at forholde sig kritisk til de formelle råd og nævn og deres 
beslutninger? En kvalitativ indholdsanalyse afslører, at Kanden kun formår at gø højt, når branden 
har bredt sig. Det langsomme tempo i internationaliseringsprocessen og fjernelsen af ekstern 
censur er i flere omgange blevet behandlet med kritiske artikler og indlæg, men dækningen har 
dog ikke medført nogen ændringer i de beslutninger, der er taget. Problemet er, at de vigtige 
diskussioner, der finder sted i studienævnet, enten ikke er blevet dækket eller først er blevet 
behandlet efter, at beslutningen er taget. Det hjælper nemlig ikke at gø, når tyven først er sluppet 
væk. 

Spredt fægtning i hundehuset
Der er dog også positive elementer at drage frem fra indholdsanalysen. Det var således en række 
kritiske indlæg i og fra Kanden, der fik Statsrådet i charmeoffensiven. Toiletpapiret flød i rigelige 
mængder, og skilte og mails gjorde dem hurtigt langt mere synlige på instituttet, end underteg-
nede nogensinde har bemærket. Det er ligeledes positivt, at Kanden i flere omgange har dannet 
rammen for en længerevarende debat. Således har Rune Stubager i flere omgange krydset klinger 
med de studerende – i første omgang svingede han sablen over PF’s faglige program, og senest 
har han måtte ty til skjoldet i forsvar for instituttets metodeindsats. Sidst men ikke mindst har 
Kandens tema-sektion flere gange sat instituttet under lup og fokuseret på emner som undervis-
ning og fjernelse af ekstern censur. Alle er disse eksempler på hvordan Kanden kan og bør fun-
gere som institutblad.

Kejserens nye klæder
Det er interessant for fremtiden, at Kanden deler skæbnefællesskab med traditionelle dagblade 
som Politiken og Berlingske Tidende. Kommercielle hensyn har nemlig tvunget dem ud i en 
relancering, og for Kandens vedkommende er det åbenlyse resultat den grafiske nyskabelse med 
farver og glitter. Men har kommercialiseringen ramt indholdet – er Kanden blevet en tabloidavis, 
hvor journalistikken ikke kun er underholdende, men også forvandlet til decideret underhold-
ning? Som det fremgik af tabel 1, har balancen mellem det underholdende og det seriøse dog ikke 
forskubbet sig. Til gengæld er de kritiske indlæg faldet og reklamer/informationer fylder nu 
næsten en fjerdedel af bladet. Derudover er den samlede dækning af forhold på instituttet er 
faldet drastisk. Der er langt færre artikler, fordi bladet er mindre, så kommercialiseringens 
primære bidrag har indtil videre været en ny pels. Det skal dog ikke fjerne fokus fra de glimrende 
tiltag, der har været med forskerstafetten og Rådet.
 
Kanden må selv grave kødbenet frem
Så hvor efterlader det vores institutblad? Kanden bringer hver gang en masse artikler, sjove som 
seriøse, der fortæller om livet som studerende i statskundskab i Århus. Det halter dog, når det 
gælder om at afdække de forhold, der i princippet har størst betydning for de studerende, og der 
kunne man efterlyse en mere offensiv tilgang fra Kanden. Hvis bladet skal være de studerendes 
magtfulde vagthund, skal de aktivt ud og dække de tiltag, der diskuteres i Studienævnet. Det skal 
dog ikke være en sovepude for instituttets magthavere, for de har også en forpligtelse til at ind-
drage de studerende i de beslutninger, der tages. Giv institutlederen en fast klumme, eller giv de 
studerende en mulighed for at stille et spørgsmål til instituttet. Giv Statsrådet en fast klumme, og 
lad Statsrådet bruge den som talerør til de studerende, der gerne vil vide, hvad de har tænkt sig 
at gøre ved implementeringen af den nye karakterskala. Mange frustrationer fra de studerende 
udspringer ofte af rygter og mangel på viden, der ville have godt af at blive mødt med oplysning 
og debat. Kanden har potentielt set magten til at mediere denne diskussion, så denne artikel bør 
være en opsang til alle parter om i højere grad at bringe informationer og debat om de forhold, 
der vedrører studerende såvel som ansatte på IFSK. 

Note: Alle metodeklokker bør selvfølgelig ringe, når et medie foretager intern revision, men prøv 
at se bort fra det!
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På IFSK er globalisering ikke kun et samfundsvidenskabeligt relevant begreb, der udsættes for 
politologisk analyse. Det er også en proces, som institutionen selv er en del af. Men hvilke udfor-
dringer stiller globaliseringen egentlig instituttet, og hvordan klarer vi dem bedst muligt? 

BOLOGNA-PROCESSEN
I byen, hvor Europas ældste universitet er placeret, underskrev 29 ministre i 1999 Bologna-dekla-
rationen, der har til formål at forbedre de videregående uddannelser i Europa, og derved styrke 
europæernes human resources. Deklarationens ti målsætninger søger at løse de problemer, glo-
baliseringen har medført for de europæiske videnscentre. De europæiske universiteter kæmper 
ikke længere kun mod hinanden. Konkurrencen er øget i dag, hvor alverdens intellektuelle eliter 
er med i kampen. I modsætning til andre af verdens ressourcer, har viden i princippet ingen be-
grænsninger, og er derfor blevet et vigtigt element i den globale konkurrence. Deklarationens 
formål er derfor at ruste de europæiske videnscentre, så de fortsat indtager en stærk position i 
den globale konkurrence. Men hvilken betydning har Bologna-processen for de studerende og 
ansatte ved Institut for Statskundskab?

BOLOGNA OG DE STUDERENDE 
Til næste år træder Bologna-deklarationen i kraft på Aarhus Universitet, og hermed følger en 
række tiltag, der får stor betydning for de studerende. En af deklarationens målsætninger er at 
skabe større bevægelighed for de studerende, så det bliver nemmere at rejse ud og læse. Set fra 
instituttets side følger et princip om, at ”pengene følger den studerende”, hvilket kan give prob-
lemer her, da mange af de studerende rejser til udlandet, mens langt færre vælger at rejse hertil. 
Udbud skal matche efterspørgsel. Derfor skal flere fag udbydes på engelsk, og alle studerende 
skal tage mindst ét engelsksproget fag på overbygningen. ”Jeg tror ikke det bliver problematisk 
for de studerende. Det er godt at tage et engelsksproget fag, og lære at være sammen med de 
udenlandske studerende” siger Studienævnets formand Thomas Pallesen og tilføjer: ”Den måske 
største udfordring for instituttet er at skabe et bedre internationalt studiemiljø, så flere udvek-
slingsstuderende vil komme til IFSK.”  Signe Schelde fra det Internationale Udvalg mener også, at 
der kan gøres meget mere for de udenlandske studerende. ”Det er vigtigt, at de udvekslingsstu-
derende bliver mere integreret i studiemiljøet, og blandes med de danske studerende. Det kræver, 
at der laves flere arrangementer og mere information på engelsk, og at de danske studerende 
åbner sig – blander sig med udlændingene, taler engelsk og inddrager dem i det sociale liv.”.  

BOLOGNA OG UNDERVISERNE
Bologna-processen rammer også underviserne, ikke mindst fordi mange fag skal omstruktureres. 
Alle fag skal planlægges ét år frem, og ikke bare for hvert semester, som det er nu. Desuden må 
alle fag kun strække sig over ét semester og skal herefter afsluttes med eksamen. Thomas Pal-
lesen siger: ”Det virker måske ikke af så meget, men det er faktisk store ændringer! For eksempel 

Statskundskab i globaliseringens tidsalder

Af Elisabeth Steiner
20051552@ps.au.dk
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skal fag som Komparativ Politik og Idéhistorie/Klassikere/Videnskabsteori deles op.” Ellers men-
er Pallesen, at underviserne og forskerne allerede er tilpasset den øget globalisering. ”Under-
viserne og forskerne er i høj grad orienteret mod det internationale. De tager både ud med deres 
forskning og undervisning, og mange deltager i diverse netværk.”.  

IFSK – ORIENTERET MOD VERDENSSAMFUNDET
Med Bologna-deklarationen er instituttet for alvor ved at åbne sig op og tilpasse sig den globale 
verdensorden. Den nye situation giver de studerende bedre muligheder for at rejse ud, og derved 
sammensætte langt mere individuelle studieforløb. Rektor Lauritz B. Holm mener ligeledes, at 
”…det er vigtigt at være fleksibel, være åben for mulighederne og rejse ud.” Men processen inde-
holder også elementer, der kan virke problematiske og paradoksale. For eksempel skal alle fag 
beskrives på engelsk, så alle kan læse om, hvad det er for nogle fag, der udbydes her. Thomas 
Pallesen påpeger: ”Det er et stort arbejde at lave disse fagbeskrivelser, og det er måske ikke sær-
ligt relevant at vide, hvad Offentlig Forvaltning er for andre end danskere.” 
Desuden virker det paradoksalt, at et af Bologna-deklarationens primære formål – at skabe plads 
til mangfoldighed og fleksibilitet – forsøges at gennemføres ved ensretning og standardisering.
Bologna-processen udfordrer ikke bare det enkelte institut, men også hele universitetet og dets 
autonomi. Universiteternes uafhængighed og selvstændighed begrænses ikke bare ved, at de 
underlægges den standardisering, som EU pålægger dem, men også ved, at Videnskabsminis-
teriet får bedre mulighed for at styre universiteterne og begrænse deres handlefrihed.
Bologna-deklarationen træder i kraft til næste år, for som Thomas Pallesen siger ”…så følger vi 
loyalt.”.    
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Medicin taget i at snyde til 

kapsejlads. 
Dette års vindere af kapsejladsen – 
UMI – er blevet taget i at snyde i helt 
usædvanlig grad under dette års 
store tilløbsstykke. At de snyder 
kommer tilsyneladende ikke bag på 
tidligere års deltagere, men dette 
års snyderier var ifølge flere skarp-
sindige iagttagere helt abnorme, ja 
endog urimelige. 
Tidligere medlem af PF, og deltager 
i hedengangne eskapader Jakob 
stod i forreste række, hvor det ikke 
var svært at få øje på syndighed-
erne: ”da de kom over drak hende 

K a p s e j l a d s 

Hvem vinder?
”Jeg tror måske medicin, 
det er vel også dem der 
kan få mest ud af et gyl-
dent bækken”
Anne, 2. Semester, Jura:



pigen måske en tredjedel af øllen, og 
drejede ca. 7 gange rundt, altså 
måske en begrænsning i hendes tid 
på ca. Halvdelen. De var sgu ikke en-
gang gået videre tror jeg...”

Man kan ærgre sig over, at Idræt, der 
blev en klar 2’er i første heat, hvor 
medicin snød sig til sejr, ikke blev 
belønnet for en god indsats, og ikke 
mindst en forrygende entré. Og min-
dre ærgerligt er det vel ikke, at vores 
egen festforening måtte slå sig til tåls 
med en 2. plads, efter imponerende 
og behjertede indsatser.   

Anders, PF: 
“Begyndende fuldskab..”

Jon, PF:
Altså hvis man skal koge det hele ned 
til en sætning, må det blive stiv pik i 
Anne Grethe

Efter nederlaget: Hvad føler I lige nu?

Brygger, Civilingeniør, 2. Semester: 
”Jeg tror, at tågekammeret vinder, jeg 
har sat penge på det!, de har haft en 
god sæson” 
Hvor gemmer alle de her lækre damer 
sig henne om vinteren? 
”Hjemme i min dobbeltseng.” 

K a p s e j l a d s 



Kandestøberen

��

I skarp konkurrence med vejret 
præsenterede kandidatforeningen i 
slutningen af april netværksdata-
basen ”IFSK Conexus”, der er 
foreningens nye initiativ for alle 
kandidater. Med vindruer, Sprudel-
wasser og opstillede computere til 
registrering af forbipasserende 
kandidater blev et hjørne af kan-
tinen forvandlet til et reklameud-
snit fra en ”faeurvat rosse” reklame. 
Der manglede kun kirsebærrene 
og en Celebrity til at give ar-
rangementet det sidste pift af 
storhed.

Initiativet ”IFSK Conexus” er dog 
ikke kun fin indpakning uden ind-
hold. Det virker som et seriøst 
bud på et netværk for færdige og 
næsten færdige kandidater. Det så 
da også ud som om, at der var 
mange nysgerrige forbi for at 
tilmelde sig i løbet af dagen. 

Tankegangen bag ”IFSK Conexus” 
er at lade kandidater og kandidat-

studerende registrere sig i en da-
tabase, og dermed have muligheden 
for at komme i forbindelse med 
hinanden, når der skal gives råd 
om praktikophold, studenterjobs og 
lignende. Filosofien med sådan en 
netværksbaseret database er egent-
lig ikke ny, og der findes 
a l l e r e d e et hav af sådanne 
s t e d e r på internettet, men 
håbet med ”IFSK Conexus” er et 
specielt forum kun for statskund-
skabere fra Århus.

Om projektet bliver en succes af-
hænger selvfølgelig af tilslutningen 
fra de studerende. Det store 
spørgsmål er, om ”IFSK Conexus” 
kan tilbyde noget, som andre tils-
varende steder ikke kan. Under alle 
omstændigheder skal kandidat-
foreningen have kredit for initia-
tivet, der er endnu et af forenin-
gens mange rosværdige projekter!

Af Martin Brun Jensen

I FSK CONEXUS
     Kandidatforeningens nye Netværksdatabase

Bliv en del af netværket 
IFSK Conexus på 
www.kandidatforeningen/secoya.dk

Hvad er Conexus?

Conexus er latin for forbindelse, og forbindelse er 
netop målet med dette projekt: IFSK Conexus er nemlig 
en netværksdatabase, der giver dig mulighed for inspi-
ration og konkret vidensdeling vedrørende eksempelvis 
job, studieophold, studenterjob, praktikpladser og 
kommende arbejdspladser.
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Portal om

Globalisering & Demokrati 

www.nyteuropa.org    tlf. 70 22 60 64

Er det muligt at skabe et helt nyt medie om globalisering og demokrati? 

Et redskab, som vil blive brugt af verdens progressive  
politikere, græsrødder og erhvervsfolk? 

En portal, som vil spare brugerne tid, og samtidig bidrage til  
bedre svar på globaliseringens udfordringer? 

Et fællesskab, hvor ’studerende uden grænser’  
laver meget af indholdet?  

Vi har i længere tid arbejdet på konceptet for en portal, som vi har givet overskriften 
Global Citizen. Potentialet er der. Med tiden vil portalen kunne drives på 
markedsvilkår. Det vanskelige er at komme i gang. Har du modet – og evnerne – til at 
være med i denne fase?  

I værste fald bliver du nogle erfaringer klogere. I bedste fald bliver du deltager i en 
proces som vil munde ud i en portal med ansatte i flere lande, og som vil blive brugt 
af progressive kræfter over hele verden.  

Måske lykkes det på kort sigt at finde penge så vi allerede i efteråret kan give dig en 
symbolsk betaling for dit eventuelle arbejde. Måske må vi lægge ud med 
gratisarbejdende praktikanter. Måske en kombination.  

Hvis du har mod på opgaven, eller gerne vil høre mere, så send en mail til Nyt Europas 
administrerende leder, Søren Winther Lundby på soren@nyteuropa.org og fortæl 
samtidig lidt om dig selv og dine interesser.  
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PF PRÆSENTERER
Sommerfest på IFSK

D.26 juni 2007

Alt hvad der lugter bare lidt af 
eksamen er overstået, og tilbage er 

der kun at ønske hinanden 
rigtig god sommerferie!

Så hvorfor ikke afslutte semesteret 
med fællesspisning, live musik og 

masser af gode mennesker? 

Uddybende detaljer angående 
klokkeslet, pris, billetsalg, tema m,v. 

følger…

www.polfor.dk
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Epinion søger praktikanter

Oplysning og ansøgning:

Århus:
Konsulent Louise Tarp
Epinion Capacent A/S 
Søndergade 1A, 3.-5. sal 
8000 Århus C 

Mail: lt@epinion.dk
Telefon (dir): 87309511

København:
Senior Manager Henrik Andersen
Epinion Capacent A/S 
Tuborg Parkvej 8, 1. 
2900 Hellerup

Mail: ha@epinion.dk
Telefon (dir): 88389818

Ansøgningsfrist:
Skriftlig ansøgning inklusive relevante
karakterudskrifter skal være os i hænde 
senest den 24. maj 2007.

Vi afholder samtaler umiddelbart herefter 
og træffer beslutning om ansættelse medio
juni.

Værdier:
Vi er en organisation for personer med
vinderindstilling - som er idérige,
ansvarsbevidste og socialt ambitiøse.

Vækst:
Vi er blandt de hastigst voksende
konsulenthuse med en gennemsnitlig årlig
vækst på 75 % gennem de seneste tre år 
og solide økonomiske resultater.

Kerneydelse:
Vi rådgiver på baggrund af analyser på
højeste kvalitetsniveau – og giver dermed
kunden det bedste beslutningsgrundlag.

Vi tilbyder:
Epinions ydelser og resultater er baseret på
en kvalificeret faglig viden. Vi tilbyder et 
højt fagligt niveau og idérigdom i et team, 
hvor godt humør og dedikation spiller en 
stor rolle. 

Udvalgte kunder:
Epinion yder analysebaseret
konsulentbistand til interesse-
organisationer, medier, virksomheder og 
offentlige institutioner.

Har du lyst til at løse afvekslende og udfordrende
opgaver sammen med de bedste hoveder i 
branchen?

Epinion søger i efterårssemestret 2007 to praktikanter til
vores kontor i Århus og to praktikanter til vores kontor i
København. Vi søger især studerende fra statskund-
skab, sociologi, økonomi, medievidenskab, forvaltning
og beslægtede uddannelser.

Hvad tilbyder vi?
Hos Epinion kan du i et semester snuse til livet som
konsulent. Praktikopholdet skal være fagligt udviklende,
og du kan derfor forvente at skulle arbejde med opgaver,
der ligger i naturlig forlængelse af dit studie.

I praksis kan du blandt andet regne med at skulle være
med til: Analyseopgaver, afrapportering, udvikling af 
analysemodeller og andet udviklingsarbejde.

Praktikopholdet er på fuld tid med start i august 2007.
Det strækker sig over 6 måneder og aflønnes med 3.500
kr. om måneden.

Hvad lægger vi vægt på?
Vi forventer, at du er en af de bedste på din årgang.
Desuden lægger vi vægt på, at du besidder følgende
kompetencer:

Evne til at kunne tænke og arbejde analytisk og 
metodisk
Evne til at kunne formidle komplekse
sammenhænge – både skriftligt og mundtligt 
Evne til både at arbejde selvstændigt og være en 
holdspiller
Evne til at tænke i løsninger frem for problemer
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Alt hvad der lugter bare lidt af 
eksamen er overstået, og tilbage er 

der kun at ønske hinanden 
rigtig god sommerferie!

Så hvorfor ikke afslutte semesteret 
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masser af gode mennesker? 

Uddybende detaljer angående 
klokkeslet, pris, billetsalg, tema m,v. 
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Hvad den jyske muld gemte…  

Som færdig kandidat rejser mange til 

hovedstanden for at finde sig det første 

job, men måske behøver man ikke rejse 

så langt for at få sine forventninger op-

fyldt. Torsdag den 19. april tog en flok af 

Kandidatforeningens medlemmer således 

på ekspedition til fire mulige jyske arbe-

jdspladser for at høre hvad de havde at 

byde ind med til en folk jobsultne cand. 

scient. pol.’er soon to be.  

Personligt tog jeg af sted lidt med den følelse 
i kroppen, at jeg mentalt måtte spænde 
troppehjelmen og hive ekspeditionsudstyret 
frem, idet jeg må erkende – som mange an-
dre studerende ved IFSK – primært at have 
orienteret mig mod netop hovedstaden og 
gerne krydret med internationale muligheder 
– og derfor på vej ud i ukendt land. Men no-
gle gange er det sundt at tage det, der ligger 
lige for i åsyn. 

Mange veje fører til Rom
Som tænkt så gjort! Vi to afsæt hos konsulent 
virksomheden COWI, som har til huse i uni-
versitetets baghave. Her fik vi illustreret, hvor 
vidt et karriereforløb kan strække sig - fra en 
kontraktstilling ved EU Kommissionen til en 
stilling som kommunaldirektør på Djursland 
videre til en stilling som konsulent hos COWI. 
Det var et at de helt gennemgående træk for 
mange af dem vi talte med, at deres karrier-
eveje har slynget sig – gerne med jobskifte 
hvert 5. år – på tværs af politologiens mange 
fagområder og ofte ikke lige det de havde 
fokuseret på under studierne. For de fleste 
var det lidt af en tilfældighed, hvor i det store 
politologiske fagfelt de fik begyndt deres 
karriereforløb.   

Et stigende behov for akademikere 
Efter COWI gik turen ud i det kommunale og 
regionale landskab – først over Silkeborg 
Kommune, dernæst Region Midtjylland i Vi-
borg for at ende dagen hos Herning Kom-
mune. Fælles for de tre arbejdspladser var, at 
der var mange yngre medarbejdere som følge 
af den stigende efterspørgsel på akademiske 
medarbejdere efter strukturreformen. 
Dernæst gav de indtryk af, at der var rig mu-
lighed for at komme til fadet med ansvar og 
store opgaver relativt hurtigt og dermed med 
muligheden for at få sig et alsidigt og tværfa-
gligt arbejde. Den klassiske placering af 
statskundskaberen er forsat centralt i direk-
tionen eller hos tværgående enheder som HR 
og økonomistyrings- og planlægningsen-
heder. Dog ses der i stigende omfang behov 
for også at ansætte os i de decentrale mere 
fagspecifikke enheder fx i sygehusadminis-
trationen. Jeg måtte her, som den uerfarne 

Kandidatforeningen på tur
Helle K. Bendixen

20021718@ps.au.dk

Kandidatforeningen på besøg hos Cowi 
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eventyrer, notere mig at være imponeret af 
det høje tempo og det forhold, at kommu-
nerne og regionerne udgør ret store virk-
somheder både målt på omsætning og antal-
let af ansatte med virkeligt gode muligheder 
for karriereudvikling både horisontalt og ver-
tikalt i organisationerne. 

Anbefalinger til de job- og praktiksøgen-

de  
Vor færd i det jyske kastede også gode råd og 
anbefalinger af sig. Her var gode karakterer 
fint, men de kunne ikke stå alene. Der var 
fokus på ansøgerens sociale kompetencer, 
idet der ofte var at gøre med stillinger, med 
mange kontaktflader både internt og eksternt. 
Dernæst var det evnen til både skriftligt og 
mundtligt at kunne formidle til andre grene 
af organisationen – til borgmesteren, kon-

torchefen, borgerne eller børnehavepædago-
gen – der blev fremhævet. Omvendt var de 
meget opmærksomme på, at give gode vilkår 
for at pendle, flekse og arbejde hjemme.  

Således en del klogere på hvad der gemmer 
sig i den jyske muld for en statskundskaber 
kunne jeg og de øvrige deltagere løsne eks-
peditionshjelmen og pakke myggenettet ned 
for atter at vende hjem til den århusianske 
stad og det med en hel del flere ideer til, hvor 
der er udfordringer at hente som færdig kan-
didat fra IFSK – og det lige om hjørnet til 
Århus. Alle steder var interesserede i prakti-
kanter - så søg endeligt! 

Kommende kandidater hos Region Midtjylland
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PB disker i denne omgang op med lækk-

erier fra det litterære hjørne for 

statskundskabsstuderende, der vil frem i 

verden:

Hvis det er gået forbi din næse, så har PB 
metodeudstilling på plakaten i maj måned 
som en service til den forestående 
metodeeksamen for 2.semester, bachelorop-
gaven for 6.semester 
etc. På metodeudstilling 
i PB finder du såvel for-
skellige SPSS-guides 
som bøger om kvantita-
tiv og kvalitativ metode. 

Der skal slås et slag for 
de politologiske klas-
sikere på PB’s sekundær 
litteraturhylde – vidste 
du eksempelvis, at PB 
ligger inde med John 
Rawls’: ”A theory of jus-
tice”, Dahls: ”Democracy 
and its critics”, Putnams: 
”Making democracy 
work” og Lijpharts: ”Pat-
terns of Democracy” for 
bare at nævne nogle få 
titler på de flere meter 
boghylde, vi har med si-
kre, politologiske vin-
dere. 

Når vi nu er på denne hylde, er det en glim-
rende anledning til at huske dig på PB’s leg-
endariske ’anmeld-en-interessant-politolo-
gisk-bog-og-få-den-gratis’ koncept: Hvis 
du anmelder en interessant, politologisk bog, 

kvitterer PB ved at give dig et eksemplar gra-
tis til gengæld. Hør mere om dette i PB.

Sidst, men ikke mindst oplever PB en usæd-
vanlig stor efterspørgsel efter gule over-
stregningstuscher af mærket ”Edding 345” 
for tiden – kassen med disse tuscher er sim-
pelthen tømt, før den når at blive fyldt op 
igen. Vi arbejder derfor benhårdt på at forøge 

varelageret af denne 
meget populære læse-
hjælper, så du ikke skal 
gå tomhændet fra PB 
næste gang.

PB har med ”Putins Rus-
land” af den uafhæn-
gige, systemkritiske, 
russiske journalist, Anna 
Politkovskaja en utrolig 
spændende og meget 
aktuel månedens bog i 
maj. Anna, som blev 
fundet skudt i Moskva i 
oktober 2006, har mod-
taget flere internationale 
priser for sin kamp for 
menneskerettigheder i 
Rusland. ”Putins Rus-
land” udkom i marts og 
koster 99 kr. i PB i maj. 

Vind i forbindelse med 
månedens bog, månedens røde drue – ’PB-
vinen 2007’, hvis du kan svare på månedens 
bogorm: ”Er ”Putins Rusland” skrevet på dan-
sk eller engelsk?” Send svaret til pb@ps.
au.dk, eller aflever svaret i PB inden 1. juni.

Politologisk bogformidling
Henrik Seeberg

- På foreningens vegne

pb@ps.au.dk

Månedens bog maj: “Putins 
Rusland” af Anna Politkovskaja



Inden eksamensperioden starter, er det 
højsæson for konfirmationer og dermed 
familiefester, hvor vores fætre, farmødre og 
endda forældre stiller os spørgsmålet ’hvad 
er det nu præcis, statskundskab er?’. 
Statskundskab kan imidlertid være svær at 
definere - selv for statskundskabere. Den 
simple udvej er vist at svare, at statskund-
skab handler om ’politik’, men det er jo ikke 
særligt præcist, og er der én ting, statskund-
skab i hvert fald handler om, så er det, at 
man får hug for at lave upræcise definitioner. 
Derudover risikerer politik-svaret at kick-
starte en diskussion om politik med fami-
liemedlemmer, der ikke har set lyset i det 
Radikale Venstre, og derfor er helt umulige at 
diskutere med - naturligvis.
Hvis man til gengæld svarer, at statskundsk-
ab hedder statskundskab, netop fordi det 
handler om ’Staten’, undgår man med lidt 
held diskussioner om ældre- eller udlænd-
ingepolitik. Til gengæld skal man så forklare 
familien, hvad ’Staten’ egentlig er, og det er 
faktisk endnu sværere end at forklare, hvad 
statskundskab er. Pludselig sidder man som 
en hund i et spil kegler, og ender måske med 
alligevel at diskutere politik - nemlig SU-
politikken, der tilgodeser statskundskabere, 
som intet lærer. Under den efterfølgende 

eksamensperiode bliver 
behovet for at kunne de-
finere ’Staten’ endnu 
mere presserende, for 
alle fag handler i et eller 
andet omfang om den.

:kp til undsætning

Kritisk Profil

Af Henrik Jepsen
På vegne af foreningen

kp@ps.au.dk

Den nye :kp-bestyrelse anede heldigvis faren 
i god tid og arrangerede i dette semester den 
præventive foredragsrække ’Hvad er Staten?’. 
Her har Mikkel Thorup, Gorm Harste & Lars 
Bo Kaspersen, Bjørn Møller fra DIIS og Steen 
Schaumburg-Müller fra jura givet henholds-
vis sociologiske, historiske, internationale og 
juridiske forklaringer på ’Staten’. Foredra-
gene har således berørt alt fra statsdannelse 
over krig og varme lande til menneskeret-
tigheder – alt sammen som en undersøgelse 
af ’Statens’ væsen. De mange tilhørere har 
syntes, at foredragene var både spændende 
og fagligt relevante. Især er det befriende, at 
foredragene ikke er egentligt pensum. Så kan 
hænderne nemlig koncentrere sig om kaffe 
og kage i stedet for notatskrivning, mens ør-
erne lytter til en engageret foredragsholder, 
som endelig får chancen for at fortælle om 
sin forskning, sine oplevelser og sine menin-
ger.
Måske nåede vi ikke helt til bunds i hvad 
’Staten’ er, men de, der har besøgt foredrag-
srækken, er garanteret blevet bedre til at un-
dgå fælderne ved både familiefester og 
eksaminer. I :kp håber og arbejder vi på, at 
næste semesters foredragsrække bliver lige 
så relevant, spændende og velbesøgt som 
denne.

:kp
Bestyrelsen
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Af Sebastian Juel Frandsen 

20061586@ps.au.dk

Tidligere økonomi- og udenrigsminister 

Niels Helveg Petersen var på besøg på 

IFSK. I den forbindelse satte Kandens 

udsendte medarbejder ham stævne til en 

snak om hans mangeårige virke i dansk 

politik.  

Helveg vs. Laudrup
Niels Helveg sidder over for mig med en 
roastbeef-sandwich og kold Tuborg foran 
sig. Jeg har sat ham stævne til en lille snak i 
kantinen, med alt hvad dertil hører af auten-
tisk baggrundsstøj. Helveg Petersen-familien 
fremstår på mange områder som dansk poli-
tiks pendant til Laudrup-familien. Dette er 
der ifølge Helveg ikke noget odiøst i. Han 
nævner flere andre brancher, hvor man også 
ser børnene følge i forældrenes fodspor. Der 
bliver bare mere opmærksomhed omkring 
emnet, når det er blandt folk, der bevæger 
sig i medierne. Han har da heller aldrig rådet 
sine sønner til ikke at gå ind i politik, men til 
gengæld er de heller aldrig blevet opfordret 
til det. ”Det må de skam selv finde ud af. Jeg 
er lige glad hvad enten de vælger den ene 
eller den anden branche”, siger Niels Helveg. 
Han mener, at det på nogle områder er tilfæl-
digheder, der afgør det, men samtidig siger 
han også, at det ikke er unaturligt, at børn-
ene overtager nogle af forældrenes interess-
er. 

Lighederne er flere end forskellene
Når man har været 41 år i dansk politik, må 
man kunne se en udvikling i den måde tin-
gene foregår på. ”Hurtigheden er helt klart 
den største forskel fra før og til i dag – men 
generelt har jeg den lidt kedelige betragt-
ning, at lighederne er langt større end for-
skellene.” Han uddyber betragtningen, med 
en kommentar om, at selvfølgelig betyder det 
noget, at man risikerer at få stukket en mik-
rofon op i ansigtet døgnet rundt, men i bund 
og grund er selve det politiske spil, og måden 
man laver politik på, det samme. Det handler 
om kompromisets kunst. Hvilket også er 
nødvendigt i forhold til det sted, hvor man 
som politiker har sin daglige gang. ”Det er 
meget sjovt, at Folketinget er den eneste ar-
bejdsplads, hvor man er ansat til i bund og 
grund at være uenige”. Han forklarer endvi-
dere, at selvom de skal være uenige, handler 
det også om at blive enige om mange ting. 
Han lægger ikke skjul på, at der bliver ind-
gået nogle handler – specielt kan man være 
villig til at acceptere mange små tiltag for at 
få gennemtrumfet en af sine store mærkesag-

Spindoktorer er

Interview

- interview med Niels Helveg
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er. I dette politiske spil er tillid det aller-
vigtigste. Specielt set i relation til politiske 
modstandere. Selvom vi ikke er ovre i elefan-
thukommelsen, påpeger Helveg, at man eft-
erhånden finder ud af, hvem man kan skabe 
resultater med, og hvem det er sværere at 
have med at gøre – både politisk, men også 
personligt. 

De overvurderede spindoktorer
En anden forandring siden Helvegs entré i 
politik er spindoktorerne. Et fænomen, som 
Helveg, som de fleste andre radikale, ikke 
bryder sig særligt meget om. Desforuden 
synes han, at de er yderst overvurderede. 
Som han siger om spindoktorer: ”Gode min-
istre har ikke brug for 
dem, og dårlige minis-
tre kan ikke få nok ud af 
dem” – forstået på den 
måde, at der er grænser 
for, hvor meget skøn-
maleri spindoktorerne 
kan præstere. Kom-
mentaren følges op ad 
en forklaring om, at hvis 
en minister i bund og 
grund ikke er god nok, 
vil det altid komme frem 
på et eller andet tids-
punkt. Det er ganske 
simpelt umuligt for en 
spindoktor at få en dår-
lig minister til fremstå 
som yderst kompetent. 
Dette bringer ham vi-
dere til hans holdning om, at der er stor for-
skel på at være en god politiker og en god 
minister. Ganske simpelt fordi når man er 

minister, har man en masse medarbejdere 
under sig, og der bliver mere administrativt 
arbejde. Det er der stor forskel på, hvor 
dygtige de forskellige politikere er til at ad-
ministrere. Derfor er han også utrolig glad 
for det embedsmandssystem, som vi har i 
Danmark. Det er jo dejligt at høre med en ti-
tel som stud.scient.pol.
Embedsmændene – din kommende stilling?
På baggrund af hans mange år som minister 
må Helveg være en af dem, som ved mest om 
de danske embedsmænd – både på godt og 
ondt. Det skinner dog klart igennem, at det 
mest er på godt, når snakken falder på em-
bedsmændene. Generelt synes han, at de 
danske embedsmænd er yderst kompetente, 

hvilket ikke mindst er 
væsentligt i relation til 
det tidligere nævnte 
om forskellen på en 
god politiker og en god 
minister. Desuden er 
han stor fortaler for 
systemet, hvor em-
bedsmændene ikke 
bliver skiftet ud med 
de skiftende regering-
er. Dette gør, ifølge 
Helveg, embedsmæn-
dene mindre politiske, 
hvilket han ser som 
noget yderst positivt. 
Det er desuden også 
det klassiske 
statskundskab mantra 
– Vær objektiv, se tin-

gene fra begge sider og find den gyldne mid-
delvej. Det er åbenbart det der skal til for at 
blive en god embedsmand.

Niels Helveg Petersen

“Gode ministre har ikke brug for dem, og 
dårlige ministre kan ikke få nok ud af 
dem - om spindoktorer.

“

Embedsmaend er
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Begynder det gode vejr – som kun de an-

dre kan nyde, tanken om en forsømt 

sommer, samt familie og venners sikkert 

velmente spørgsmål om hvornår du er 

færdig – at hænge dig langt ud af halsen? 

Så læs med, da vi her kommer med gode 

råd til, hvordan du får dig en dejlig som-

mer uden specialekvaler.

Mange læsere har efter sidste artikel klaget 
over, at vi ikke nævnte navnene på de folk i 
den lyssky universitetsverden som pusher 
specialer. Som de etisk korrekte journalister 
in spe vi er, så vil vi selvfølgelig ikke give 
navnet på vores meddeler. Men det betyder 
dog ikke, at vi ikke har fundet en løsning til 
de af jer, der hellere vil nyde den danske 
sommer end sidde og hakke i tastaturet hele 
sommeren. 
På hjemmesiden www.wow-
essays.com har du svaret på 
dine bønner, eller rettere: 
svaret på din specialevejle-
deres spørgsmål! Du skriver 
blot en beskrivelse af, hvad 
du er i gang med, og i hvor 

Specialesumpen # 3
Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen

Foto: Niels P

stor tidsnød du er, og vupti laver de specialet 
for dig. Nu er der jo selvfølgelig intet i denne 
verden, der er gratis og da heller ikke dette, 
men med den klassiske kassekredit på 
50.000 kr. som vores fagforening har skaffet 
os ved Lån & Spar Bank, så skulle du være 
godt undervejs. Som et ekstra guldkorn får 
du dit speciale skrevet på engelsk, og på 
denne måde er du klar til en fuldfed funk-
tionærstilling i udenrigsministeriet, som 
netop kun ansætter folk, der har skrevet spe-
ciale på engelsk.
Det er altså utrolig nemt at slippe let og ele-
gant udenom specialeskrivningen, hvis man 
som os lader det skrive sig selv, eller man 
betaler sig fra at lade specialet skrive sig selv. 
I og med at man ikke skal bruge sin tid på et 
kedeligt speciale, frigøres der en masse tid til 
at gå og filosofere over andre ting i til-

værelsen. Pladsen på 
specialekontoret giver 
alle muligheder for at 
udøve denne gamle 
form for tankevirk-
somhed ved at tilbyde 
en formidabel udsigt 
over den smukke park.

I sidste nummer af Kandestøberen var noget af teksten forsvundet ved en opsætningsfejl, og 
da vi ikke vil snyde jer for dette tekststykke, har vi valgt at bringe det her inden vores sidste 
bud på, hvordan man egentlig kommer gennem specialesumpen. Det manglende stykke var 
endvidere det vigtigste, da det handler om, hvordan vi får specialet til at skrive sig selv. 

”En fjerde metode [til at komme gennem speciale forløbet] er at lade specialet skrive sig selv, 
hvilket er den metode vi benytter os af (NB: det er de færreste, der har denne evne). Men som 
en læseroplysning så kan vi sige, at det foregår på nogenlunde følgende måde: Man møder på 
studiet engang efter kl. 9 og tænder computeren, hvorefter man går i kantinen og drikker 
kaffe, spiser og snakker med vennerne. Når klokken så er 15, går man over på specialeplad-
sen hvor der i mellemtiden er skrevet to til fire sider. For at kunne snakke med til vejled-
ningsmøderne bør man dog lige læse det skrevne igennem og eventuelt rette det lidt.”

“På hjemmesiden www.wowessays.
com har du svaret på dine bønner, 
eller rettere: svaret på din specia-
levejlederes spørgsmål!

“
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Problemet er blot, at det syn der møder en, er 
de umådelig mange studerende, der ligger 
lige så tæt som svin i en svinetransport til 
Rusland og slikker sol, kissemisser og drik-
ker øl men bestemt ikke læser lektier! Et bed-
re udtryk for ungdoms-sløvsind skal man vist 
lede længe efter! Problemet er, at når de stu-
derende ligger og daser den, så styrker det 
argumenterne om, at statsstøtten er for stor, 
og de studerende blot går og danderer den 
på statens bekostning. Derfor kan vi kun an-
befale, at de studerende gør som os, sidder 
indenfor og kun modtager det lys, som bo-
gen reflekterer fra læselampens skær. Ikke 
hermed sagt at man behøver at læse (når nu 
specialet skriver sig selv), men det skaber en 
vis legitimitet bag vores krav om flere lom-
mepenge.
Er man ligbleg og har aftegninger af tryks-
værte på fingrene, er det også nemmere at 
forklare landsfader Fogh og den politiske 
pelikan alias Bertel Haarder, at det med at 
skrive et speciale på et halvt år ikke er lige til. 
For det første er det jo slet og ret ikke ku-
tymen her på stedet, at specialet skrives på 
noget, der ligner normeret tid. Der fortælles 
godt nok om folk, der har præsteret dette, 
men disses bedrift bliver dog med slet skjult 

foragt forklaret med, at de jo bare tog noget 
teori fra en gammel opgave og lavede nogle 
hurtige interviews. Det har jo intet med for-
skning at gøre! Da man jo nødigt vil ende 
som skrubrækker, må man jo bare rette ind, 
og vente med at aflevere til efter slutlånet er 
godt i gang. For det andet er der det klas-
siske politologiske problem, at manden på 
gulvet slet ikke har en adfærd, der passer 
med det, teorierne siger. Et problem der en-
ten løses ved at tvinge folk til det via love 
(men det kan vi jo først når vi er i job), eller 
den mere almindelig hvor man ændrer lidt i 
transskriberingen eller på tallene i SPSS, så 
teori og empiri pludselig passer sammen.
Skulle du alligevel sidde nysgerrig tilbage 
med spørgsmålet: hvornår bliver I så færdige, 
når nu jeres speciale skriver sig selv? Så er 
svaret ”forbløffende snart”!

Den berømte kaffe nydes på den forårsgrønne plæne som optakt til en ustresset som-
mer...

G
o’ sommerferie
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Magtens ansigter 
– Universitetsbestyrelsen 

Docusoap

Joans Toxvig og Lasse Laustsen 
20050944@ps.au.dk
20052898@ps.au.dk

Kandestøberens studiepolitiske magtre-

daktion er i sin søgen efter magten på 

instituttet og Universitetet nået til det, 

man på forhånd ville have karakteriseret 

som magtens glitrende tinde, nemlig 

Universitetsbestyrelsen. Statskundskab 

er faktisk så privilegeret at have såvel en 

underviser som en studerende indvalgt i 

dette organ, så læs videre og få et mere 

dybdegående indtryk af de repræsentan-

ter, der til daglig varetager dine inter-

esser, når de fortæller sandheden om 

fusionen og tilbyder Rektor et kursus i 

daglig ledelse!

Jørgen og Simon bag facaden
Magtens mænd fra statskundskab i Univer-
sitetsbestyrelsen kendes mere formelt under 
navnene Jørgen Grønnegaard Christensen og 
Simon Skjold Mølgaard Krøyer. Førstnævnte 
er underviserrepræsentant og sidder på tred-
je år, mens sidstnævnte repræsenterer de 
studerende og er indvalgt for sin anden årlige 
periode. Begge nævner, at de med deres stu-
denterpolitiske arbejde ønsker at fastholde 
Universitetsbestyrelsens fokus på traditio-
nelle universitetsopgaver, så arbejdet ikke 
ender i bureaukrati og virksomhed. Mere 
specifikt tilføjer Krøyer, at han aktivt søger at 
sikre et uddannelsesfokus i bestyrelsens ar-
bejde, så det hele ikke ender i nanoteknolo-
gisk forskning.
Grønnegaard sidder indvalgt for det han selv 
karakteriserer som ”de tørre fag” – dvs. hu-
maniora, samfundsvidenskab, teologi og re-

ligionsvidenskab. Krøyers vælgermæssige 
grundlag findes derimod blandt alle studer-
ende på Universitetet. Grønnegaard indrøm-
mer da også hurtigt, at det er så som så med 
konkurrencen til hans post, mens der tradi-
tionelt er mere regulær valgkamp om stu-
denterpladserne (i alt 2 stk.). De to bestyr-
elsesmedlemmers daglige fagområde til 
trods hævdes med stor sikkerhed, at det ikke 
har indflydelse på det daglige bestyrelsesar-
bejde. Udgangspunktet for dette er i stedet 
universitetets overordnede tarv, hvilket der 
generelt er bred enighed om i den siddende 
bestyrelse, hvorfor man fra en politologisk 
vinkel desværre må konstatere, at det skorter 
på egentlige skillelinjer. 
I den mere personlige ende af skalaen lykkes, 
det Kandestøberen at få vredet et par per-
sonlige indrømmelser ud af de to studiepoli-
tiske hot-shots. Som ’personligt forbillede’ 
har Grønnegaard og Krøyer nemlig henhold-
svis Bertel Haarder – ”fra den tid inden han 
blev bureaukrat og centralist” – og ledelsen i 
Mærsk. Resultatet af Kandens efterhånden 
legendariske magtansigts-quiz kan i forlæn-
gelse heraf nævnes. Begge har visse prob-
lemer med genkendelsen af demokratiteo-
retikeren Robert A. Dahl, hvorefter 
Grønnegaard hurtigt tager teten med tre hur-
tige træffere: Barroso, Gaddafi og Pelosi. 
Krøyer svarer igen med idolet Søderberg, in-
den de mere suspekte (?) genkendelser af 
Machiavelli og Foucault. Om dette kan ses 
som værende udtryk for generelle tendenser, 
herunder om Krøyer agerer som ræv eller 
løve, må herefter være op til den enkelte læs-
er at vurdere…



��

Maj �007

Rundt om Universitetsbestyrelsen
Universitetsbestyrelsen er overordnet set det 
organ, der fastsætter de overordnede ram-
mer for Universitetet. Den udgøres på den 
ene side af repræsentanter for undervisere, 
administrativt personale og studerende, men 
også af en række eksterne medlemmer. Disse 
udpeges af Universitetssamvirket og findes 
typisk i det private erhvervsliv. Grønnegaard 
understreger i forlængelse heraf, at selvom 
der eksisterer en vis ”informationsasymme-
tri” mellem de valgte universitetsrepræsent-
anter og de eksterne bestyrelsesmedlemmer, 
er alle parter præget af ”en god vilje” i forhold 
til at sikre Universitetets bedste i fremtiden. 
Den helt konkrete sammensætning af univer-
sitetsbestyrelsen er dog på nuværende tids-
punkt under forandring pga. universitetets 
fusion med andre uddannelsesinstitutioner, 
hvorfor den nuværende overgangsbestyrelse 
har flere medlemmer end den sandsynligvis 
vil indeholde, når fusionen er kørt ind.
Bestyrelsens konkrete arbejdsopgaver om-
handler typisk samlede retningslinjer såsom 
godkendelse af det samlede budget og 
hovedposterne til de enkelte fakulteter, ud-
nævnelse af rektor og prorektorer m.v. Heru-
dover beskæftiger bestyrelsen sig på nu-
værende tidspunkt i stor stil med den omtalte 
fusion og forsøger i den anledning at forhan-
dle en vedtægtsform for det kommende 
’stor-universitet’ på plads.

Rektor på toppen af kransekagen
I forbindelse med at Universitetet blev foran-
dret til en selvejende institution fik Rektor 
som person også langt større indflydelse end 
tidligere – man kan måske nærmest overveje 
om ikke udfyldningen af rektorstillingen har 
udviklet sig fra en slags udvidet viceværts-
funktion til en ledelse med stort spillerum, 
filosoferer Grønnegaard.
Grønnegaard og Krøyer vurderer i forlæn-
gelse heraf, at Laurits B.-Holm Nielsen nyder 
langt større autonomi end tidligere rektorer, 
hvilket han ikke har været sen til at udnytte! 
Dette albuerum er ikke blevet mindre af re-
geringens fusionskrav, som rektor igen har 
udnyttet med stor dygtighed – dog af og til 
med det resultat, at bestyrelsen ikke helt har 
kunnet følge med. Den aktive udfyldning af 
det udvidede albuerum udmønter sig helt 
konkret i, at rektor fokuserer meget på ”vi-
sioner og store tanker”, hvilket ikke altid står 
mål med en mere dagligdags- og driftsorien-
teret vinkel på universitetsstyringen. Grøn-
negaard er derfor heller ikke sen til at tilbyde 
rektor et kursus i moderne offentlig ledelse!
Alt i alt er der derfor iflg. Grønnegaard og 
Krøyer ingen tvivl om, at Universitetet er ble-
vet langt mere hierarkisk og virksomhed-
spræget end tidligere. Rektor synes altså i 
dag at sidde som toppen af kransekagen, 
mens man fornemmer, at universitetsbestyr-
elsen efter overgangen til universitetets 
selvejerskab og efter fusionen endnu ikke har 
fundet sin plads i det nye system.

Simon Skjold Mølgaard Krøyer Jørgen Grønnegaard Christensen
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Søren Østergaard har for første gang 

forsøgt sig med fusions-kunsten ”teater-

revy”. Agurketid og Velfærdspølser spill-

er på Århus Teater frem til 9. juni og stu-

derende får adgang for en hund. 

Danske værdier og klichéer om ligusterhække 
sættes til skue, når  Århus Teater blænder op 
for årets revy, der udspiller sig i en lummer, 

lidt 70´er-agtig frisørsalon med frisøren 
Lonnie (efter numerologisk korrektion: Lon-
niiie) i centrum. Frisørsalonen danner skifte-
vis aktiv og inaktiv ramme om sketches skre-
vet af blandt andre Georg Metz, Jens Korse, 
Henrik Lykkegård og Niels Ellegaard. Indsla-
gene falder prompte efter hinanden i en per-
lerække af DSB-jokes, finurlige ordspil om 
politisk korrekthed og integration. 

I frisørsalonen er intet politisk kor-
rekt, eller også så er det hele politisk 
korrekt. For som Peter Flyvholm 
fremfører Georg Metz sketch: det, 
der tidligere var det politisk korrekte 
er nu blevet det politisk ukorrekte, 
mens dét, der tidligere var det poli-
tisk ukorrekte er blevet til det poli-
tisk korrekte, hvilket vil sige, at det, 
der ellers var de rigtige meninger og 
før det politisk korrekte nu er blevet 
det politisk ukorrekte, selvom det 
stadig er de rigtige meninger, men 
meninger, der nu er politisk ukor-
rekte selvom de faktiske var politisk 

Agurketid og velfærdspølser

Teaterrevy
Louise Jørgensen

20052348@ps.au.dk
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korrekte vil i dag 
være politisk 
ukorrekt at sige, 
fordi vi i dag mere 
ser de meninger, 
der tidligere var 
politisk ukorrekte 
som værende … 

Og sådan bliver Peter Flyvholm ved. (gengiv-
elsen er vist ikke helt præcis, men det var 
noget i den stil...) Indslaget om politisk kor-
rekthed fanger både publikum og virke-
ligheden på en fin og meget forvirrende 
måde. Man mister næsten 
pusten. Til gengæld man-
gler en del andre indslag 
karisma. Ytringsfriheds-
joken slår ikke rigtig igen-
nem, og den mangler ind-
holdsmæssig glød. På 
samme måde kommer en 
del af sketchene til at virke 
som banale klichéer. Men 
måske er det netop de ba-
nale klichéer om dagens 
Danmark Østergaard ønsker 
at vise i sin første teater-
revy?!
Sketchene er hverken in-
tellektuelle, satiriske eller 
vulgære, så alle kan være 
med, og sammen med 
tekst-forfatterne og de 6 skuespillere + én-
mands-orkestret formår Østergaard at gøre 
os til tilskuere af vores egen hverdag. 

Scenografi og musik gør indholdet levende 
på en gennemtænkt, kreativ og til tider ab-
surd facon. På gaden uden for frisørsalonen 
går, flyver, cykler og svømmer Hr. og Fru 
Danmark forbi i alle mulige forskellige 
forklædninger, ja endda på motorcykel 
(kværn?) et par gange! Billederne taler vist for 
sig selv: det er det synlige og hørevenlige til-
behør, der gør Agurketid og velfærdspølser 
værd at anbefale. 

Indholdsmæssigt er indslagene på et niveau, 
hvor alle kan følge med. Hvem kan ikke grine 
af Burhøns, Bjørn Lomborg og miljø-blues? 

Problemet er måske, at vi alle har grint af det 
hele før, og man kan derfor savne nytænkning 
i fremstillingen. Men da det er anmeldernes 
første live revy-oplevelse føler vi os ikke 
kompetente til at afgive en endelig bedøm-
melse, så lad dig inspirere og bedøm selv. 

Forestillingen spiller frem til den 9. Juni 
fra mandag til fredag klokken 19.30 og 
lørdag klokken 16 i Scala, og prisen for 
studerende er 100 kr. Billetter kan bes-
tilles på www.aarhusteater .dk eller 
70213021. 
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Studietur til Bruxelles

Politologisk Forenings studietur gik d.19.

april til Bruxelles, byen, der bød på 4 

dage med faglige aktualiteter, uforglem-

melige oplevelser samt interaktion på 

tværs af 44 statskundskabere. 

Den første morgen i EU’s hovedstad stod på 
et besøg i Europaparlamentet, hvor vi fik 
fornøjelsen af at tale med den socialde-
mokratiske MP’er Dan Jørgensens politiske 
assistent, Jens Joel. De har lavet politik sam-
men i mange år som statskundskabere ved 
Aarhus Universitet. Miljø og dyrevelfærd blev 
indgående drøftet og diskuteret, og vi fik in-
dblik i, hvordan de sene nattetimer i EU’s 
beslutningsproces kan tage sig ud i forhold 
til REACH-aftalen. 
Derefter gik turen til ambassaden, hvor vi for 
alvor blev bekendt med Belgiens underfun-
digheder. Landet er praktisk talt adskilt i to 
delstater; en flamsktalende og en fransktal-
ende del. Udover den sproglige dimension 
har delstaterne separate parlamenter, og som 
ambassadøren fremlagde det, skulle de to 
befolkningsgrupper have en meget lille grad 
af samhørighed. Flanderen er Valonien øko-
nomisk overlegen, men når de ikke har valgt 
at løsrive sig, skyldes det hovedstaden Brus-
sels, der er geografisk placeret i midten, og 
som ingen af delstaterne ønsker at give 
afkald på. Ambassadebesøget belyste yder-
ligere konkurrencevilkårene for dansk indus-
tri i Belgien. 

Inden de næste faglige arrangementer løb af 
stablen, var der tid til at opleve følgende:

Lørdag formiddag gik med Jacob Bagge Han-
sen fra Landbrugsrådet, der trods flere kri-

PF´s studietur april 2007
Af Sofie Valentin Weiskopf, PF

1. Bruxelles byder på et væld af de-
likate øl. Baren Delerium er et godt 
eksempel herpå, med et udvalg på 
over 5000 stk. (Unibaren… go home!) 
Nogle valgte at smage en palæstinen-
sisk én af slagsen, og andre forsøgte 
sig modigt med øllen kaldet Lucifer – 
erfaringer siger nu, at dette er en tem-
melig dårlig idé!

2. Selvom man umiddelbart virker 
overbevisende som spejderleder, er 
det på ingen måde sikkert, at man rent 
faktisk har stedsansen i orden.

3. En hyggelig picnic i Botanisk Have 
kan hurtigt blive en farlig (og pænt 
ulækker) affære. Anbefalingen går på 
fremover at integrere rottegift som en 
del af picnickurven.
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tiske spørgsmål fra salen, talte varmt for 
landbrugsstøtten. DR-korrespondenten 
Charlotte Haarder mødte os senere på efter-
middagen til et interessant indlæg om jour-
nalisters vilkår i de danske nyhedsmedier. 
Haarder fortalte, at det oftere er reglen end 
undtagelsen, at indslag fra Bruxelles er et 
halvt års tid om at komme på dagsordenen 
herhjemme. Hun påpegede, at dette be-
grænsede fokus, og den dertil manglende 
viden i forhold til Bruxelles på det nationale 
plan, gjaldt for flere af medlemslandene.  
Vidste I måske, at EU har sin egen fjernsyns-
kanal?
Lørdag aften stod i dansens navn, hvilket 
passende lod sig gøre på baren The Raven, 
der var som skabt til dette formål. Denne 
belgiske udgave af Crazy Daisy bød på fasts-
vejsede borde, og det syntes næsten ulovligt 
ikke at tage udfordringen op og forsøge sine 
´dancing moves` på bordene. Flere mistede 
overblikket over bordets bredde på 50 cm, 
efterhånden som natten skred frem.
Søndag var vi nogle stykker, der valgte at ud-
forske loppemarkedets finesser. Det var en 
observation værd, eftersom mange mærkvær-

dige ting viste sig at dukke op fra den bel-
giske undergrund. Excorcistiske babybilled-
er, majskolber af sten, ugler i alverdens 
afstøbninger og mest besynderligt af alt, dét 
ene kamera, der konsekvent lå plantet ved 
hver lille stand. Mange brugte anledningen til 
at tage spenderbukserne på, og en enkelt fik 
købt det altid ønskede samuraisværd! 
De sidste to faglige arrangementer klargjorde 
funktionerne for henholdsvis den danske 
Repræsentation og Kommissionen. Ida Wol-
lenberg Juul gav os indblik i det spændende 
arbejdsmiljø som praktikant ved den danske 
EU-Repræsentation og kom med nyttige tips 
til, hvordan man som statskundskaber selv 
vil kunne motivere en ansøgning til en prak-
tikantstilling i Bruxelles. Fra Mariann Fisher 
Boels sekretariat mødte vi Christina Borch-
mann, der fortalte om kommissionsarbejdet. 
I forlængelse heraf talte Henrik Bendixen, 
vicekontorchef i Kroatien-kontoret, om EU og 
udvidelsen. På dette tidspunkt var weekend-
ens strabadser begyndt at kunne mærkes i 
samtlige af kroppens lemmer og det syntes 
på sin plads at vende næsen hjemad langs 
den tyske Autobahn mod IFSK.
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Grüsse aus Berlin

2. maj i Berlin. På forsiden af BZ (Berliner 

Zeitung) kaster en punker med grøn-gul 

hanekam en sten imod politiet, akkom-

pagneret af teksten “Die Chaoten und ihr 

Gewalt-Ritual zum 1. Mai – hört das denn 

nie auf?”. Efter læsning af artiklen inde i 

avisen er det imidlertid tydeligt, at 

spørgsmålet kun er retorisk. Inspireret 

til at søge videre oplysning køber jeg for 

den nette pris af 2 ecy en pixibog af Len-

in med titlen Der ‘linke Radikalismus’, die 

Kinderkrankheit im Kommunismus i 

gården foran Humboldt. Passende læs-

ning til en af de næste varme sommeraft-

ener i Berlin.

Selv deltog jeg ikke i revolutionen i nat. Til 
gengæld så jeg Agger score 
imod Chelsea på et irsk vært-
shus pakket med Liverpool-fans 
– og havde grundet optøjerne 
svært ved at finde en taxa, som 
ville køre mig hjem til Kreuz-
berg (U-Bahn’en kører ikke 
hverdagsnætter). Kreuzberg er 
nemlig centrum for de årlige 1. 
maj-ritualer, i år krydret med en 
protest imod det kommende 
G8-topmøde. Heldigvis bor jeg 
selv i den pænere ende af bydel-
en, lige ved en lang gade fyldt 
med hyggelige caféer, barer og 
restauranter.
  I Berlin kan man finde lidt af 
hvert. Om natten alt fra fash-
ionable clubs og hyggelige bar-

er til raveparties, kneiper og fester i besatte 
huse (eksempelvis befandt jeg mig en aften 
– ganske uforvarende – til koncert under et 
hus, hvor man skulle kravle ind ad kælder-
vinduet). Vil man på de mest populære nat-
klubber, skal man helst stå på gæstelisten, 
hvilket Mads Nørgaard og jeg bittert erfarede, 
da han i forrige weekend tog et afbræk fra 
sine livstidsstudier i Heidelberg (min sambo 
Ada kender dog mange klubejere, så næste 
gang skulle jeg gerne kunne komme ind).

Humboldt Universitet
Man kan også studere i Berlin. Jeg er indskre-
vet på Humboldt, hvis imponerende hoved-
bygninger ligger på Unter den Linden. Uni-
versitet blev i 1810 stiftet af den preussiske 
dannelsesreformator Wilhelm von Humboldt 
og har i sine knap 200 år huset 29 Nobelpris-

Udveksling
Thor Hvidbak

thor.hvidbak@gmail.com

Humboldt Universitetet, hvor Thor i øjeblikket slår sine 
folder
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modtagere. I efterkrigstiden var universitetet 
under stærk kommunistisk indflydelse (i dag 
kan man stadig læse Marx’ elvte Feuerbach-
tese over den store trappe i foyeren – nu 
fredet), hvilket gav anledning til store interne 
stridigheder. Kritiske studerende blev bort-
ført af Stasi eller idømt tvangsarbejde for 
‘undergravende virksomhed’. Konflikten kul-
minerede i 1948 med, at kritiske studerende 
(ikke i betydningen kritisk teori!) sammen 
med en række professorer grundlagde Freie 
Universitet i den amerikanske sektor.
  Mens det på IFSK er eksamenstid, er mine 
studier ved Institut für Sozialwissenschaften 
så småt ved at begynde (mine fag startede 
19.-24. april). Den uforholdsmæssigt lange 
vinterferie brugte jeg dels på at være to 
måneder på ski i Østrig (halvdelen af tiden 
som østrigsk skilærer), dels på et intensivt 
tyskkursus op til skolestarten. Da jeg ikke 
havde tysk i gymnasiet, er det alene i kraft af 
ovenstående kombination, jeg nu er i stand 
til at følge undervisning på tysk.
Instituttet har et spændende fagudbud, og 
det er forfriskende at læse fagbeskrivelser for 
politologiske mainstream-fag, som ikke lider 
af teoriforskrækkelse. Jeg havde set frem til 
at have Herfried Münkler, men han har des-
værre undervisningsfri. Alligevel har jeg fun-
det tre spændende overbygningsseminarer, 
hhv. “Gewalt und/oder Ordnung”, “Politik- 
und Gesellschaftstheorie” og “International 
Negotiations in the Middle East: A Simula-
tion”. Det faglige niveau er højt, og undervis-
ningen udbytterig. Formen minder om semi-
narer på IFSK, og underviserne lægger vægt 
på studenteroplæg (typisk også en forudsæt-
ning for at bestå faget). På seminarer har 

man mulighed for at deltage uden at skrive 
en afsluttende eksamensopgave, hvorved 
man krediteres det halve antal ECTS.
En særlig tysk gestus består i at banke i bor-
det, når et seminar eller en forelæsning er 
slut. Hernede er denne gestus udtryk for hø-
flighed og anerkendelse af læreren – måske 
modsat IFSK, hvor en kritisk artikelserie i 
Kanden et par år tilbage afdækkede, hvordan 
en lignende gestus var forårsaget af den 
såkaldte “l’effet mouton. På dansk vel bedst 
oversat til lemminge-effekten”.

Beskidt, fattig, sexet
Berlin er kontrasternes by og står i dag som 
en slags miniudgave af Tysklands fortsatte 
kløft mellem øst og vest, fattig og rig. Histo-
rien har sat sine tydelige spor, men det er 
alligevel svært helt at forestille sig, hvordan 
de to dele for mindre end tyve år siden var 
hermetisk adskilte – når man i dag nærmest 
umærkeligt kan bevæge sig imellem dem.
Borgmester Klaus Wowereit (SPD) har ram-
mende beskrevet Berlins charme med føl-
gende ord: “Berlin 
ist arm, aber 
sexy”. Berlin er 
mere beskidt end 
storbyer som 
Paris og London, 
men herved også 
mere spændende. 
Kontrasterne op-
leves stærkest, 
når man med U-
Bahn’en bevæger 
sig rundt under 
jorden – et par 
stop kan bog-
staveligt talt 
transportere en 
“fra stukloft til lort på gulvet” (som Mads ud-
trykte det).
Berlin er en pulserende metropol, en kul-
turhovedstad og frem for alt en by, man skal 
være katatonisk for ikke at forelske sig i. Et 
studieophold i Berlin kan på det varmeste an-
befales. Selv er jeg ked af, at jeg kun skal 
være her i ét semester.

Thor med sin kvindelige sambo...

IFSK’s udsending i den beskidte, 
men sexede storbys metro.
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Nye specialer
Beer, Frederikke (i samarbejde med Mette Haugaard Skou), Loyalt frontlinjeper-
sonel? – studium af faggrupper med forskellig professionaliseringsgrads imple-
mentering af offentlige politikker.
Binderup, Cecilie, Virker soft power? – en magtanalyse af soft power strategien 
Euromed Youth.
Broe, Martin Mitts, Pakistans udenrigspolitik før og efter 2001.
Duus, Rasmus (i samarbejde med Mikkel Holm-Pedersen), Økonomiske incita-
menter i den danske sundhedssektor – en analyse af praktiserende læger og 
sygehusansatte lægers adfærd.
Holm-Pedersen, Mikkel (i samarbejde med Rasmus Duus), Økonomiske incita-
menter i den danske sundhedssektor – en analyse af praktiserende læger og 
sygehusansatte lægers adfærd.
Johansen, Jane Frøjk, En kritisk analyse af kommunestørrelsens betydning for 
faglig bæredygtighed i folkeskolerne – Et bidrag til debatten om kommunestyrets 
fremtidige indretning.
Kristiansen, Stephan Raahede, Privat arbejdsløshedsforsikring i en velfærdsmod-
eloptik. En analyse af den danske fagbevægelses holdning til private arbejd-
sløshedsforsikringer.
Lauridsen, Kirstine Rask, Barrierer for demokratisering?
Pedersen, Lars, Strategiske relationer i Østasien – En analyse ud fra den strate-
giske trekant med indenrigspolitiske faktorer og et dobbelt spil.
Skou, Mette Haugaard (i samarbejde med Frederikke Beer), Loyalt frontlinjeper-
sonel? – studium af faggrupper med forskellig professionaliseringsgrads imple-
mentering af offentlige politikker.
Zacho-Broe, Annemarie Schou, Hvordan anvendes governance i internationale 
udviklingssammenhænge? – Et teoretisk og empirisk perspektiv.

Personalia
Lene Mosegaard Søbjerg er den 2. april 2007 tildelt ph.d.-graden i statskund-
skab.

Helle Ørsted Nielsen er den 17. april 2007 tildelt ph.d.-graden i statskundskab.

Aase Holst Andersen Young overgår til ansættelse 29 t. pr. uge i perioden 16. 
april – 31. december 2007.
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Som praktikant i Rambøll Management indgår du i et professionelt 
praktikforløb med udfordrende arbejdsopgaver og adgang til et unikt 
netværk af andre praktikanter fra forskellige uddannelsesretninger.

Vi søger praktikanter inden for oplevelsesøkonomi, udvikling af den offentlige 
sektor, strategi- og forretningsudvikling, it-consulting, administrative byrder, 
Lean, HR, e-business og innovation, erhvervsudvikling, driftsøkonomi og 
kommunikation.

Læs mere www.ramboll-management.dk/praktikant

Vi søger praktikanter for efteråret 2007

Gode ideer vokser i godt selskab--- 
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Studenterredaktionen bestående af:
Øverst til venstre: Kristian Brårud Larsen (redaktør), Sebastian Frandsen, Rasmus Præst, Sofie 
Breumlund, Julian Sejr, Morten Andersen, Jeppe Thvilum Amit Sharma, Bjarke B. Petersen, Elisa-
beth Steiner, Lasse Laustsen, Louise Jørgensen (redaktør), Maren Bach Grønbæk. 
Fraværende på dagen; Carolina Kamil, Lars Duvander Højholt, Sine Worm, Morten Barsballe 
Schmidt, Jonas Toxvig, Anders Ziegler Kusk, Peter Fisker, Søren Konnerup Madsen
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KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 
Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 15.00. 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Møllegårdens Grafisk. KANDESTØBEREN er 
tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden         
Næste Deadline: Ultimo august 2007. 
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11. maj: 

Natasja rocker (hængekøjen) på Voxhall med en blanding af reggae, dancehall, R&B 

og hip hop. Så skal der bounces!

Kalenderen 

14. april-19. maj på Århus Teater:

Tørklædemonologerne
Interviews og samtaler med 100 kvinder af vidt forskellig etnisk baggrund er grundlaget for 
Tørklædemonologerne, hvor der fortælles 16 historier om danske kvinder og deres liv uden 
tørklæde.

Mon ikke vejret bliver godt til en cykeltur? I så fald kan man jo cykle til Viby 
Centret, hvor Mercur Kiosken tilbyder 100 gram slik for 7 små kroner. 

18. maj: 

DSB-døgnet – rejs hele landet tyndt for bare 99 kroner!

21. maj: 

Oplev to af vor tids mest indflydelsesrige og karismatiske personer, når Bill Clinton 

og Kofi Annan holder foredrag i NRGi Arena.
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Kalenderen 

1.-2. juni:

SPOT-festival! 

Tjek program, bands, priser og meget mere ud på www.spotfestival.dk

25. maj: 

Danmarks største fredagsbar! 

Nephew, Nik&Jay, Spleen United, Bli Glad og Grand Avenue spiller til den storstilede fusions-
fest!     

Er det sidst på måneden (eller bare i starten), og rækker SU’en ikke så langt, så klik 

dig ind på www.so.dk, hvor du finder en komplet liste over, hvor du får studierabat-

ter.

Drengene vil være ham, og pigerne vil være sammen med ham! Justin Timberlake 

optræder i Parken 

den 23. juni.

1. juni: 

Musik under stjernerne! 

Planetarie-lederen fortæller om årstidens stjernehimmel i Steno Museets planetarium.
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