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Vi er nu med oktober-bladet kommet rigtigt i gang med årgangen. 

Det er det første blad, hvor alt arbejde er foretaget i dette semester og dermed den første 
rigtige test af redaktionen. Men det er gået fremragende! Mange kommer til møderne, og der 
er en lækker stemning. Der er selvfølgelig altid plads til flere – især 1. semesterstuderende, 
som trods noget repræsentation stadig er en smule underrepræsenterede.

Økonomisk er situationen den samme, selvom vi godt vil slå helt fast, at der ikke er fejet no-
get ind under gulvtæppet: Den økonomisk håbløse situation er ganske fremlagt og åbenlys.

I denne udgave har vi selvfølgelig fokuseret på valget. Vi har dog valgt (høhø) at gøre det så 
institut-nært som muligt. Andre medier har belyst alle de klassiske vinkler, så vi har relateret 
det nærmere til netop vores studie. 

Derudover er der et mindre fokus på Faglig Dag 2011, der som bekendt løb af stablen ons-
dag d. 21. september. Dagen belyses fra flere vinkler med både reportage, interviews og et 
kig bag facaden. Herfra skal i øvrigt lyde et stort tak for et spændende og veludført arrange-
ment!

Som den opmærksomme læser måske husker, har vi løbende præsenteret en metodedebat i 
Kanden. Debatten relaterer sig til metodefagets vigtighed og omfang. I denne udgave bringer 
vi en opsamling på denne debat, så der er mulighed for at danne sig et overblik.

Øvrige nyheder på instituttet som Kandestøberens redaktion følger tæt, er fremskridtene på 
’Øen’, som vel snart må kaldes ’Flisen’. Der er siden sidst desuden blevet opstillet en spæn-
dende kobberaffaldscontainer, som vi glæder os meget til begynder at irre. Disse nyheder 
beskæftiger vi os dog ikke med i selve bladet. 
Det er ren fritidsinteresse.

Med håb om økonomisk lysere tider og flere 1. semester-studerende til møderne,

Frederik og Mathias

Forside: Frederik Vincent Langkilde og Anne Shirin Ørberg.

Her går det godt!
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IFSK’ere i valgkampen:   
         interviews

Post-valg: IFSK’ere i valgkampen

Blot to timer efter Folketingsvalget blev ud-
skrevet, hang statskundskabsstuderende 
Nicoline Bundgaard i en lygtepæl og klistrede 
valgplakater op for den socialdemokratiske 
kandidat Otto Ohrt. Valgkampen var for Nico-
line ensbetydende med en 3 ugers intens ar-
bejdsindsats, hvor alt andet i livet blev til-
sidesat. Udfaldet blev desværre en stor 
skuffelse, eftersom Otto Ohrt ikke blev valgt 
ind, men dette har ikke taget modet fra so-
cialdemokraten.

Hvilke opgaver har du varetaget i forbindelse 
med Otto Ohrts kampagne?
”Jeg var primært i ”Huset”, altså Amaliegade 
27. Her havde jeg forskellige koordinerende 
opgaver, som f.eks. at sikre, at der var frivil-
lige samt DSU’ere til at hjælpe til hver dag. 
Men min opgave var også at sørge for, at de 
frivillige fik ejerskab i kampagnen, og at alle 
synes det var både sjovt og hyggeligt at være 
med. Derudover var der mange andre småop-
gaver med presse og alt mulig andet!”
 
Er der et særligt fællesskab blandt de social-
demokratiske kampagnefolk? 
”Der er helt sikkert særlige fællesskaber og 
sammenhold i valgkampe, men der har jo 
været 4 forskellige socialdemokratiske kam-

Kandestøberen har fanget to IFSK’ere, der deltog meget aktivt i den netop afsluttede 
valgkamp. Amalie Østergaard har talt med Frank Sloth fra 5. semester og Radikale 
Venstre, mens Iben Appelt Kvist har talt med Nicoline Bundgaard fra 5. semester og 
Socialdemokratiet.

Amalie Østergaard
amalieoestergaard@hotmail.com

 Iben Appelt
ib_appelt@hotmail.com

pagner i Aarhus alene: Der er altså tale om 
fire forskellige fællesskaber plus DSU, som jo 
er socialdemokraternes valgkampsmaskine. 
Otto Ohrts og Jens Joels kampagne havde 
hovedsæde i Amaliegade, hvilket gjorde 
sammenholdet anderledes og mere intenst, 
men der var ikke dårlig stemning imellem de 
to kampagner. Hver eneste aften i hele valg-
kampen havde vi fællesspisning, og vi holdt 
vores klassiske midtvejsfest, som alt sam-
men giver lidt gejst!”

Hvor meget energi har du lagt i kampagnen, 
og er det gået meget ud over studiet? 
”Jeg har lagt utrolig meget energi i valgkam-
pen! Faktisk arbejdede jeg i 3 uger med valg-
kamp, hvor alt andet blev tilsidesat. Heldig-
vis var min kæreste også meget aktiv i 
kampagnen, så på den fløj var der ikke no-
gen dårlig samvittighed. Men det har gået ud 
over studiet – faktisk har jeg stadig ikke helt 
fået fodfæste endnu, men det skal nok kom-
me.”

Får man flere venner eller flere fjender af at 
være en rød lejesvend?
”Mange af mine venner er selv engagerede i 
politik, og de andre ved godt, at jeg er poli-
tisk aktiv. Derudover synes jeg, der er en stor 
tolerance på tværs af partierne: En anerken-
delse af, at vi har taget stilling og er aktive. 
Måske er det i virkeligheden værre med Uni-
versitetsvalget, hvor vores [Frit Forums, red.] 

Nicoline Bundgaard og 
Socialdemokraterne
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”modstandere” ikke rigtig anerkender os som 
en del af systemet. Der har jeg følt, at jeg er 
blevet et fjendebillede.”

Otto Ohrt blev jo ikke valgt ind i Folketinget. 
Hvordan føltes det, når du havde lagt så 
meget energi i projektet? 
”Det er en klar skuffelse! Valgaftenen og dag-
ene efter var ikke fuld af jubel for mit ved-
kommende. Fordi jeg kørte valgkamp for 
Otto, blev det nationale sekundært. Det var 
heldigt, at jeg skulle på familieweeekend 
umiddelbart efter valget, og min telefon var 
gået ud, for havde virkelig brug for at kom-
me lidt væk fra resultatet.”

Har du lyst til at involvere dig i en valgkam-
pagne igen? 
”Jeg har været med til alle valg siden Folket-
ingsvalget i 2007, og jeg vil selvfølgelig også 
være med igen. Hvilken rolle og hvordan jeg 

DSU-aktivister under valgkampen. Nicoline Bundgaard ses bagerst midtfor.

skal være aktiv, har jeg ikke taget stilling til. 
Det afhænger helt af de opstillede, og hvor 
meget jeg drager mig selv ind i kampag-
nerne. Men jeg kunne ikke forestille mig, at 
jeg bare sad derhjemme og afventede resul-
tatet. Jeg er generelt af den holdning, at man 
kun har lov til at brokke sig, hvis man aktivt 
forsøger at påvirke beslutningerne.”

Fredag den 26. August klokken 11.00  blev 
det længe ventede folketingsvalg endelig ud-
skrevet. For Frank Sloth betød dette, at alt 
andet blev sat på standby. Den resterende 
rusuge som tutor måtte aflyses, og allerede 
minutterne før valget blev udskrevet, havde 
Frank skrevet de første pressemeddelelser. 
Det blev tre virkelige intense uger i selskab 
med resten af kampagneteamet og folketing-
skandidaten Liv Holm Andersen fra Det Radi-
kale Venstre. 

Frank Sloth og RV

fortsættes næste side..
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For Frank har valgkampen stort set været i 
gang i halvandet år. Han har været presse- og 
kampagnemedarbejder, og han har været en 
af dem, som har stået for at designe flyers, 
ringe samt skrive rundt til de lokale medier 
og ikke mindst været Livs højre hånd. Han 
har stået for de praktiske ting, såsom at være 
chauffør eller smøre madder, og han har ge-
nerelt været en støtte for Liv. Ifølge Frank har 
Liv sammenlignet et kandidatur til Folket-
ingsvalget med at være til mundtlig eksamen 
– bare i tre uger! Heldigvis for Frank endte 
det lykkeligt, da Liv med 2424 personlige 
stemmer blev valgt til Folketinget. 
Skal Frank beskrive den følelse, han har haft 
i valgkampens tre uger er det ord som 
”stress, træthed, spænding, nervøsitet og 
ikke mindst glæde”, der fremhæves. Det har 
været med ”højt tryk på” og ”pisse fedt”. 
”Noget af det sjoveste, jeg har prøvet – siden 
rusugen!”, siger han med et smil. Nu da val-
get er slut, og de store drenge og piger 
forhandler et regeringsgrundlag på plads, er 
det en mærkelig tomhed, der følger. Hvad 
skal alt den tid nu bruges på? Men bare fordi 

Frank sammen med Liv Holm Andersen og tre andre radikale partimedlemmer. 

valget er forbi i denne omgang, og der ikke 
længere skal skrive pressemeddelelser, bru-
ger Frank stadig en del tid på Det Radikale 
Venstre. 

Kommende landsnæstformand?
Når der ikke står valgkamp på programmet, 
bruger han ca. 20 timer om ugen som be-
styrelsesmedlem og trafikordfører for parti-
ets ungdomsorganisation, Radikal Ungdom. 
Efterfølgende har han desuden annonceret, 
at han stiller op til landsnæstformand for   
ungdomsorganisationen, så forholdet til poli-
tik er langt fra forbi.  
Rent studiemæssigt kom valget ikke til at 
ligge på det værst tænkelige tidspunkt. Kun 
2 uger af det nye semester missede Frank, 
men socialt er han dog ærgerlig over, at det 
desværre gik ud over en hyttetur med rus-
holdet. Det har dog været det hele værd, og 
han vil til enhver tid gøre det igen: ”100 pro-
cent! I næste uge er jeg klar! Ej, måske skal 
jeg lige sove ud, og læse op inden”, siger han 
som et loyalt, tilfredst og en smule træt parti-
medlem.  
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Kære alle!

Siden sidste nummer af Kanden udkom har PF været i 
arbejdstøjet! Det er fx blevet til en valgdebat, en valg-
aften, en RUSfest og en Faglig Dag (i samarbejde med 
StatsRaadet, ej at forglemme!), samt andre spændende 
og underholdende arrangementer. Vi vil gerne takke 
alle fremmødte for god stemning og stor entusiasme.

Vi glæder os til at se mange af jer igen til vores kom-
mende arrangementer, som (i skrivende stund) bl.a. 
indbefatter “Wild Wild West Fest” i samarbej-
de med PANIKfest.dk (IMV), studieturen til Rus-
land samt jobcrawl i København og meget mere.

PF - alt for dig!

Orientering fra Politologisk Forening 

- en beretning fra arbejdsværelset

I kan som altid finde yderligere 
information om vores arrange-
menter på facebook
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Så, nu trykker Lars 
på knappen…

Post-Valg: Kommentatorer 

Mere specifikt skal vi se på en del af de til-
fælde, hvor vores højt ærede politiske kom-
mentatorer fejlagtigt har forudsagt en dato 
for valgudskrivelsen. Eftersom der efterhån-
den er kommet en pæn sjat kommentatorer 
til, vil denne artikel koncentrere sig om et 
trekløver håndplukket af forfatteren, i hvis 
optik de tre genier, med deres skærmtække 
og konstante tilstedeværelse i medierne og 
det danske åndsliv, udmærker sig som ægte 
postmoderne profeter. Denne udvalgte skare 
skal dog ikke betragtes som en autoritativ 
top tre. 

Helle Ib
Helle Ib arbejder for B.T. - en af kæmperne i 
den offentlige opinion. Allerede i august 
2010 mente kvinden, der på B.T.s hjemme-
side beskrives som ”en af Danmarks 
skarpeste politiske iagttagere”, at ligevægten 
mellem blå og rød blok i meningsmålingerne 
– som følge af Helle Thornings sommer-skat-

tesag – var en de facto føring til regeringen.  
Statsministeren, som i denne fjerne fortid 
hed Lars Løkke Rasmussen, kunne derfor 
“næppe modstå fristelsen til at udnytte dette 
og udskrive valg.” Da det så ikke indtræf, tog 
Helle Ib et orlov fra jobbet som valgspåkone 
på et halvt år, indtil hun til nytår blev stensik-
ker på, at valget kom inden april.
Våren kom, april blev til maj og blomsterne 
spirede. Blandt kommentatorerne spirede 
valghåbet atter.  Regeringens efterløns- og 
folkepensionsreform med DF og RV var så 
stor en politisk sejr for Lars Løkke, at Helle Ib 
d. 10. maj mente, at der kom valg inden 8 
dage. Siden da har hun dog været overrask-
ende stille.

Hans Engell
Med en fortid som formand for de Konserva-
tive har Hans Engell et indgående og person-
ligt kendskab til katastrofer i det politiske liv, 
og han øser med største gavmildhed ud af 
sin visdom i flere medier.
Engell var i hele anden del af 2010 ganske 
sikker på, at Løkke ville udskrive valget til 
foråret i 2011, og efter nytårstalen sagde 
han: “Det bliver den 12. april. Han er nødt til 
at holde det inden påsken, for ellers kommer 
han hen i maj, hvor folk begynder at tænke 
på sommerferie og palmer.” Imidlertid fik 
Hans revideret sin opfattelse, da han i maj 
ligesom alle andre var helt og aldeles sikker 
på, at valget var nært forestående, også selv-
om almuen jf. hans eget udsagn ej havde an-
det end sommerferie og palmer på hjernen 
på dette tidspunkt.

Det har lige været valg, men den politiske mølle fortsætter. Mens De læser dette er der 
uden tvivl en såkaldt ekspert i et nyhedsmedie, som kommer med en eller flere poli-
tiske spådomme. Dem har der været mange af, så lad os se på nogle af dem.

Nicolai Svejgaard Poulsen
nicolaisvejgaard@hotmail.com

Helle Ib: Den mindst ringe på B.T.
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Men Hans fik oprejsning til sidst, for han 
forudsagde nemlig, at valget blev udskrevet 
sidst i august. Dog ventede statsministeren 
et par dage mere end forudsagt, hvilket var 
nok til, at Hans nåede at erklære sin forvir-
ring i medierne, inden statsministeren kom i 
sving.

Peter Mogensen
Selvom dette ikke er en top tre, så kan der 
ikke herske nogen tvivl om, at Peter Mo-
gensen er kommentatorrigets konge. Han er 
svær at holde trit med, for han har i løbet af 
de seneste år foldet sig ud ikke alene i en 
klumme i Politiken, men også i videoer på 
Politiken.dk samt på TV2 News med Michael 
Kristiansen som det fabelagtige makkerpar 
Mogensen & Kristiansen - kommentatorernes 
svar på Timon og Pumba. Ydermere beklæder 
han nu direktørstolen i den nye tænketank 
Kraka, hvor han i al beskedenhed skal redde 
velfærden. Eftersom denne mand sandsynlig-
vis har udskrevet flere valg end samfulde 
danske statsministre, følger her kun et lille 
udpluk af hans profetier.

Den kære Mogensen har faktisk ikke holdt fri 
fra jobbet som valgspåkone i over halvandet 
år. Allerede i maj 2010, da aftalen om Genop-
retningsplanen blev lavet, slog han på valg-
trommerne, da han kaldte den indgåede ben-
hårde sparepakke for et valgoplæg. Da vi  
nåede sensommeren samme år, var han i 
gang med spekulationer om tiden efter et 
valg, også selvom et valg ingenlunde var i 
sigte. I november såvel som januar mente 
han, at valget stod for døren. 
Manden er dog ikke uden humor, for d. 1. 
april lavede han en aprilsnar-spådom om, at 
valget stod lige for døren. Da denne lignede 
alle andre forudsigelser, han har lavet, må 
man jo slutte deraf, at han betragter sit job 
som en helårs-aprilsnar. Selvfølgelig var Mo-
gensen også med på bølgen i maj, da 
statsministeren med Tilbagetrækningsrefor-
men havde det berømte momentum. Da 
statsministeren afholdt sig fra at udnytte 
dette momentum, erklærede Mogensen det 
en kæmpe fejl. Der kan ikke være nogen tvivl 
om, at såfremt Løkke havde lyttet til oraklet 
fra TV2 News, ville han stadig sidde trygt i 
sadlen.
Men ret skal være ret, Mogensen tror ikke på 
valg alle dage. I en morgenfrisk Facebook-
opdatering d. 26. august 2011 proklamerede 
han ”vi får heller ikke valg i dag.”

Et par timer senere udskrev statsminister 
Lars Løkke Rasmussen folketingsvalg.

Hans Engell: Fiasko på Borgen, succes på 
Ekstra-Bladet.

Peter Mogensen: Oraklet fra TV2 News.
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Valgflæsk og den røde ræv
- reportage fra valgaftenen på FSK

Post-valg: Valgaften

Det var ikke svært at tage en stemningstem-
peratur på aftenen. Selvom valgresultatet 
hele aftenen tippede til den samme side, var 
der en vedvarende intensitet i lokalet, som 
steg hver gang, der skete et skift i optællings-
fasen. En del af menneskemængden havde 
som måske obligatorisk opvarmning indtag-
et den berygtede valgflæsk, som efter sigen-
de skulle have været godt fedtet. Så var alt jo, 
som det skulle være.

Den røde ræv
Der var dog et udsædvanligt element, der 
prydede valgaftenen. Det nok mest opsigts-
vækkende for aftenen var nemlig den 
berømte røde ræv, som var medbragt af Per 

Kæmpe fra 9. semester. Nok er ræven ud-
stoppet, men det gør den ikke mindre lev-
ende. Den har oplevet mere end de fleste af 
os og har efterhånden opnået kultstatus i 
flere henseender. Desuden er ræven immi-
grant fra Berlin, hvor den blev købt på et 
marked og navngivet ”Alex”. Per Kæmpe blev 
først rigtigt Alex’ trofaste følgesvend på 
Roskilde Festival 2007, hvor Alex for første 
gang kom i mediernes søgelys. 

På valgaftenen bar Alex et Superman-kos-
tume, som er syet af en tysk pige fra Pers 
hold. ”Ræven har været en slags maskot i min 
lejlighed. Den har været med til en del fester 
med hold 7”, fortæller Per Kæmpe. Valgaften-
en på IFSK er ikke det første Alex ser til poli-
tik. Siden 2007 har ræven adskillige gange 
fået lov til at komme med ind i stemmebok-
sen, når der skulle sættes kryds til valg. Her 
bliver der altid spurgt, om ræven så også er 

Det var næsten dømt til at blive et godt arrangement, da kantinen den 15. september 
blev holdt varm af spændte statskundskabere. PF havde nemlig udnyttet den sjældne 
lejlighed i form af et folketingsvalg til at invitere på valgflæsk og storskærm. Selvom 
døren blev åbnet for både røde og blå, var der især én ting, der limede hele seancen 
sammen – interessen for politik.

Julie Arrildt
julie250989@gmail.com

“ Nok er ræven ud-
stoppet, men det gør 
den ikke mindre lev-
ende
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et tegn på, at der bliver stemt rødt. Ja, det er 
i sandhed en rød ræv.

Men hvorfra kommer udtrykket om 
”ræverøde” politikere egentlig fra? Første 
gang ræven blev et symbol i politik var i 
forbindelse med I.C. Christensen, der var 
konseilspræsident fra 1905-1908. Han blev 
ofte afbilledet med en ræv bag øret. Da I.C. 
Christensen var venstremand, har der højst 
sandsynligt ikke været tale om en rød en af 
slagsen, men den daværende københavnske 
elite tillagde i stedet ræven en anden egen-
skab. At den ligesom I.C. Christensen var 
snu.

Der mangler altså et led i forklaringen om 
den ”røde” ræv. Derfor tog Kanden kontakt til 
værten fra Sproghjørnet på P4 Østjylland, Ole 

Lauridsen: “Det er næppe det bondelumske, 
der er i spil her, som det jo nok var tilfældet 
med I.C. Christensen. Nej, det må være noget 
med rævens upålidelighed (jf. Man skal ikke 
sætte ræven til at vogte gæs): De, der skabte 
udtrykket – sikkert i de første årtier af sidste 
århundrede har næppe været socia-lister, og 
de har villet tilføje en ekstra detalje i deres 
omtale af de røde.” Noget klogere blev vi, 
men der er altså ikke nogen endelig sandhed 
om udtrykket. En alternativ forklaring fra Per 
Kæmpe lyder: ”En ræv er meget rød”. Ganske 
enkelt. Udtrykket bliver både brugt af politik-
ere på højre- og venstrefløjen. Det benyttes 
af begge sider til at beskrive, hvor langt ude 
på venstrefløjen en politiker er placeret – 
dvs. en slags label på en politikers hold-
ninger. 

”We are the champions” – eller er vi?
Da aftenen rundede de 99 % optalte stemmer, 
begyndte resultatet at fremstå temmelig 
klart. Lars Løkke trådte op på sin partiscene 
og forklarede Helle Thorning, at de famøse 
nøgler til statsministeriet kun er til låns. Her 
var klappene stadig ikke opbrugte. Endnu 
mere opmuntredes kantinen dog, da Dan-
marks første kvindelige statsminister endelig 
trådte ud af sit hjem, og man som det første 
kunne mundaflæse: ”Oh my God!” på hendes 
læber. Stemningen nåede sit absolutte 
højdepunkt, da Helle Thorning sluttede sin 
tale og valget af med kliché-ordene: ”Vi 
gjorde det!” 

Med gloserne fra ”We are the Champions” 
kunne de nu både grinende og grædende 
statskundskabere traske ud i den fagre nye 
verden, eller hvad den nu er at kalde.

“ Det er næppe det         
bondelumske, der er i 
spil her, som det jo nok 
var tilfældet med I.C. 
Christensen. 
Nej, det må være noget 
med rævens upålide-
lighed
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Oplevelser fra den røde 
højborg       - en dag som valgtilforordnet

Udadtil optræder jeg som en samfundsbe-
vidst frivillig, en engageret  borger, der stiller 
sin tid og kræfter til rådighed i demokratiets 
navn (og selvfølgelig også pga. de meget fine 
diæter, som bliver udbetalt ...). I virke-
ligheden er min mission en helt anden. Som 
udsendt fra Kanden er det min opgave at af-
dække snyd, svindel og absurditeter på et 
valgsted fyldt af røde lejesvende. Et par  
hændelser skiller sig ud i løbet af dagen. Det 
første, jeg observerer, er dog den gode 
stemning. Alle er i godt humør, og en bland-
ing af højtidelighed og spænding breder sig. 

Mand, hund og et stort fedt kryds på 
væggen
Folk står i kø for at komme til kl. 9, da valg-
stedet åbner. De første vælgere er skuffede 
over manglen på pressefotografer. En af dem 
var en gammel mand med sin noget yngre 
hund. Det var første gang, den skulle 
stemme, fortalte han mig. Han gik ind i bok-
sen og lagde stemmesedlen på gulvet, mens 
hunden ivrigt piskede rundt og hoppede op 
og ned. Hvor dens poter første gang landede 
på stemmesedlen, satte manden sit kryds. 
Et par timer endnu forløb stemmeafgivning-
en i god ro og orden, indtil en afrikansk 

kvinde kom ind i klasselokalet. Hun talte ge-
brokkent dansk, og fortalte, at hun ikke 
havde prøvet at stemme før. Inde i boksen 
var et A4-ark opklæbet med en instruktion 
om at sætte krydset til højre. Og det gjorde 
hun - bare ikke på stemmesedlen, men på 
væggen. Hun tegnede et stort fedt kryds på 
væggen, og tittede genert frem fra forhænget 
for at spørge, om hun havde gjort det rigtigt. 
Vi ventede selvfølgelig med at falde sammen 
af grin, til vi havde hjulpet hende med at 
rette fejlen og hun havde fået sin stemmesed-
del, nu med kryds på, ned i urnen. Gad vide, 
hvordan stemmeafgivningen foregår der, 
hvor hun kommer fra? 

Stemmesedler i farver
Den næste hændelse var dog nærmere tra-
gisk end komisk. Oven på det gode grin vi 
havde fået på den afrikanske kvindes bekost-
ning, blev jeg ramt af forbløffelse og vantro. 
En ung mand, tydeligvis førstegangsstem-
mer, kom ud af boksen for at spørge mig om 
hjælp. Han var meget forvirret og en anelse 
vred. Han forlangte svar på, hvordan man 
kunne kende forskel på rød og blå blok, når 
nu stemmesedlen ikke var trykt i farver!? Jeg 
blev helt mundlam. Mente han virkelig det? 
Var hele valgkampens politiske substans gået 
fuldstændig tabt til fordel for snak om røde, 
blå og evt. violette regeringer? Jeg fortalte 
ham, at farverne var en måde at gruppere 
partierne på alt efter hvem, de var mest enige 
med. Min rolle som valgtilforordnet forbød 

Som valgtilforordnet er man vidne til mange spøjse hændelser i løbet af en dag. Efter-
som jeg var udstationeret i den røde højborg (også kaldet Århus Nord), var dagen en 
festdag. 

Post-valg: Valgtilforordnet

 Lotte Dalgaard Christensen 
dalgaardchristensen@gmail.com
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mig imidlertid direkte at give ham særligt 
meget klarere instruktioner, og godt det 
samme. Mens tankerne flød tilbage til nogle 
af de første pol.intro.-timer, hvor vi 
gennemgik den “nye” og “gamle” dimension i 
politik, var jeg taknemmelig for, at jeg slap 
for at forklare ham, hvordan nogle partier 
kan være røde eller venstreorienterede på én 
dimension, og blå eller højreorienterede på 
en anden. Det gik op for mig, at hans 
spørgsmål måske alligevel ikke var så dumt, 
hvis man ser ud over det med farverne. Alli-
gevel skal vi nok ikke forvente stemmesedler 
trykt i andet end sort/hvid ved næste Folket-
ingsvalg. 

Sovs og Gammel Smølf
Resten af dagen forløb uden flere skøre   
hændelser. Da vi kl. 20 havde gået rundt om 
skolen tre gange og, som protokollen kræver 
det, råbt om flere ønskede at afgive deres 
stemme, begyndte optællingen. Det hele var 
meget lavpraktisk: vi hældte stemmeurner-
nes indhold ud på et bord og begyndte at 
sortere i de tretusinde stemmesedler. Lynhur-
tigt tegnede der sig et mønster. Mønsteret 
hed Wammen, og han var over det hele. Mere 
end hver tredje afgivne stemme på Vorre-
vangskolen tilfaldt Socialdemokraterne, og 

heraf var langt størstedelen personlige stem-
mer på Nicolai Wammen. Det vækker i sig 
selv ikke bekymring (mener nogen?), men 
der var et par mistænkelige stemmesedler, 
som krævede nøjere inspektion. På en seddel 
havde en vælger noget frisk-fyr-agtigt skre-
vet “Gammel Smølf” på tværs af hele stem-
mesedlen. Om det var en stemme på Per 
Clausen er noget uklart, men sedlen røg over 
i bunken med uidentificerbare og ugyldige 
stemmer. Samme skæbne ramte sedlen, hvor 
der bare stod “sovs” ud for Dansk Folkeparti. 
Det mest mistænkelige var imidlertid at Janus 
Kramer og Schiller Instituttets Venner fik to 
stemmer. To stemmer, sandsynligvis fra ham 
selv og hans mor. Og det er i grunden ærger-
ligt, at en mand som han ikke lavede en Ja-
kob Haugaard, og blev valgt ind, for han 
mente jo at kunne løse de fleste af Danmarks 
problemer ved at etablere en magnettogbane 
over Kattegat. Nu må vi leve med, at proble-
merne aldrig bliver løst, og værst af alt må vi 
kigge langt efter et magnettog.  
 
Alt i alt oplevede jeg hverken snyd eller svin-
del, men til gengæld en masse absurditeter. 
Det overordnede indtryk, jeg forlod skolen 
med, var dog den gode stemning, højtide-
ligheden og den tillid, der gennemsyrer hele 
det danske valgsystem. 

“ Han forlangte svar 
på, hvordan man kunne 
kende forskel på rød 
og blå blok, når nu 
stemmesedlen ikke var 
trykt i farver!?
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Meningsmålinger i 
    valgkampen

Post-valg: Meningsmålinger

Mathias Gjørling
mathias.gjoerling@gmail.com

Hvilken funktion har meningsmålinger i en 
valgkamp?
”Meningsmålinger hører med til den alminde-
lige underholdning. Jeg tror ikke, det er no-
get, der påvirker vælgerne. Derimod, tror 
jeg, det er noget, der i høj grad påvirker poli-
tikerne.”

Kan du overordnet berøre nogle af de pro-
blemstillinger, der knytter sig til at lave me-
ningsmålinger?
”Jeg kan give dig en oversigt over problem-
erne. Vi deler det op i to dele: De syste-
matiske fejl og de tilfældige fejl. Normalt er 
det de tilfældige fejl, der dominerer, sådan at 
to samtidige målinger med forskelligt resul-
tat kan forklares med stikprøveusikkerheden. 
Den anden del er de systematiske fejl.”
”For det første er det således, at hvis man 
bare opgør de svar, man får ind, er de ofte 
helt skæve. Derfor spørger man altid, hvad 
respondenterne stemte på ved sidste valg - 
typisk sidste Folketingsvalg. Der er nemlig 
en tilbøjelighed til at være samme skævhed i 
den nye meningsmåling som i de menings-
målinger, der blev foretaget ved sidste valg. 
Tag fx Dansk Folkeparti. Der er for få, der 
siger, de stemmer DF. Den samme tendens 
fandtes ved sidste valg, så man foretager en 
’politisk vejning’, hvor der tages højde for, at 
der måske kun er halvt så mange, som der 
burde være. Så skal hver af dem tælle to.”

Det giver et problem med nyere partier:
”Hvis det er et nyt parti, kan man ikke justere 
efter tidligere partivalg. Fx var Liberal Alli-
ance svær at måle, fordi man korrigerede 
efter Ny Alliance, og det er jo ikke de samme 
folk. Der er mange problemer i det.”

Svarprocenten
En del af behovet for korrigering skyldes den 
lave svarprocent. 
”Vi kan se, at de, der oplyser svarprocenten - 
Greens -, har én på nede omkring en tredje-
del. Derfor er der behov for en enorm korri-
gering. Både fordi visse partiers vælgere er 
sværere at få fat i, men også fordi internatio-
nale undersøgelser viser, at der er visse par-
tier, man ikke er så glad for sige, man stem-
mer på. Vælgere siger, de bliver decideret 
mobbet af venner og bekendte, hvis de ind-

Pressen omkring Folketingsvalget 2011 har været præget af mange daglige menings-
målinger. Disse har tilmed vist vidt forskellige resultater, og den mest præcise me-
ningsmåling skød 2,4% forbi valgresultatet. Kandestøberen tog en snak med Søren 
Risbjerg Thomsen, professor og dr.scient.pol., om nogle af de problematikker, der 
knytter sig til udformningen af meningsmålinger.

“ Vælgere siger, de 
bliver decideret mob-
bet af venner og be-
kendte, hvis de ind-
drømmer, de stemmer 
på det givne parti
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Meningsmålinger i 
    valgkampen

rømmer, de stemmer på det givne parti. Der 
er således en vis modvilje mod at sige, man 
stemmer på partiet,” siger Risbjerg Thomsen. 
Det er bl.a. denne modvilje, som giver be-
hovet for den politiske vejning.
”Man laver også rutinemæssige, demogra-
fiske vejninger. Den forbedrer dog ikke 
målingen ret meget. Det er den politiske vej-
ning, der virkelig forbedrer målingen.”
”Så er der så det problem, at institutterne 
ikke ved, hvad folk faktisk stemte ved sidste 
valg. De spørger, men når man tænker på, at 
der denne gang var gået næsten fire år, og at 
der har været to valg i mellemtiden - så er der 
sikkert mange, der ikke kan huske, hvad de 
stemte ved sidste valg. Derudover kan der 
være ændringer i sidste minut, som institut-
terne ikke får med,” siger han.

Sinussvingninger i meningsmålinger
I løbet af valget har vi set analyseinstitutter, 
der i meningsmålinger den ene dag gav 
storsejr til den røde lejr, og den næste dag 
meldte, at nu havde den siddende regering 
indhentet. Disse meningsmålinger var 
primært baseret på glidende gennemsnit.

Ser du ikke nogen problemer i fremlæggelsen 
af glidende gennemsnit?
”Jeg kan godt forstå, institutterne gør det. Så 
har aviserne hver dag noget at bringe på for-
siden. Og hvis der var en kraftig fremgang, 
ville det ofte slå igennem – de skifter jo typ-
isk en tredjedel ud. Set fra et statistisk syns-
punkt har det dog den uheldige virkning, at 
sådan nogle glidende gennemsnit har det 
med at skabe sinussvingninger. De går i 
bølgedale op og ned. Det har det med at     
skabe en kunstig dramatik. Det skyldes i 

virkeligheden bare, at man akkumulerer til-
fældigheder, som skaber disse svingninger i 
den enkelte målinger.”

Sampling
”De store problemer for øjeblikket er dog de 
forskellige indsamlingskilder, og hvordan 
man undgår bias i samplingsprocessen. Man 
er gået fra fastnet, til at stort set alle 
husstande har flere mobiltelefoner. Så man 
har nogle problemer med, hvordan man skal 
lave sin sampling. Mobiltelefoner er jo indi-
vider, hvorimod fastnet er husstande.”
”På lang sigt får alle danskere vel deres egen 
mobiltelefon, og så bliver det nemmere igen, 
men lige nu er vi i et vadested, hvor institut-
terne blander fastnet, det mobile net og on-
line interviews,” siger han, og problematiser-
er i øvrigt rekrutteringsproblemerne med de 
online paneler, der indgår i menin-
gsmålingerne.

Vælgervandringer og tvivlere
Endeligt oplyser Søren Risbjerg Thomsen, at 
han i den kommende tid vil gennemføre un-
dersøgelser af vælgervandringer i Folke-
tingsvalget 2011.

“ De går i bølgedale 
op og ned. Det har det 
med at skabe en kunstig 
dramatik.

Glidende gennemsnit

Glidende gennemsnit er me-
ningsmålinger foretaget over 
flere dage, hvor en ny portion 
respondenter erstatter den 
ældste portion, hvormed det 
samlede udtryk af menings-
målingen ændres gradvist 
over tid.
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Ung, politoligisk og MF’er

I den seneste tid har der været meget snak 
om ”det skæve Folketing”, hvor en stor andel 
er akademikere. Samtidig er gennemsnitsal-
deren den laveste nogensinde, nemlig 44,4 
år. En af de nyvalgte unge akademikere er 24- 
årige Liv Holm Andersen, der selv studerer 
på IFSK. 

Bare for et år siden var det usikkert om Liv 
overhovedet havde en chance for at komme 
ind, men en kombination af hendes egen 
vilje, en dygtig kampagnegruppe og en ge-
nerel fremgang for De Radikale vendte plud-
selig tingene. Det var ikke længere for sjov, 
og det førte til øget nervøsitet, men også 
skarphed fra hendes side. Det endte til sidst 
med et kanonvalg, hvor Liv fik 2424 person-
lige stemmer (uden listestemmer) og blev 
valgt som nr. 2 i Østjylland. 

Nok er folketinget skævt i forhold til samfun-
det generelt, men vi spurgte Liv, om det ikke 
alt andet lige er en stor fordel at være IFSK’er 
på Borgen?
”Det er i alt fald en fordel mht. alt det 
læsestof, vi skal igennem. I løbet af 
statskundskabsstudiet læser vi jo tusindvis 
af sider tungt akademisk stof, og det er godt, 
når man skal læse lovforslag og rapporter. 
Samtidig har jeg som statskundskaber fra 
IFSK en stor viden om det politiske system.  
Men man har også meget hjælp, fx har de 
fleste partier ansatte, der hjælper med kom-
munikationen.  Men da gruppemøderne er 
lukkede, har statskundskabsstuderende ikke 
bedre forudsætninger end andre for at vide, 
hvordan livet er i netop partiernes grupper.” 

Men er der ikke også en ulempe ved at være 
akademiker?
”Ikke umiddelbart. De har været stor snak om 
djøficering osv., men jeg mener ikke, at det 
er din uddannelse, der afgør dit menneske-
syn. Jeg mener sagtens, man kan varetage 
andres interesser end sine egne. Selvom jeg 
er akademiker, har jeg også været ude på ar-
bejdsmarkedet, via mit fritidsjob i hjemme-
plejen. Da man ikke kan vide alt om alle, gør 
jeg det, at jeg opsøger forskellige typer men-
nesker. Fx har jeg været til lyttemøder i Gel-
lerup-parken såvel som hos Økologisk Lands-
forening og en række kulturelle og sociale 
institutioner. Det gælder om at komme ud og 
få snakket med både fagfolk og borgere.“

Den politiske uddannelse får man dog ikke 
kun på statskundskab. Man bliver først 
”rigtigt” uddannet, når man bliver sat ind i 
tingene af mere erfarne politikere fra folket-
ingsgruppen. Så er det jo heldigt for Liv, at 
hun har en så kompetent dame som Mari-
anne Jelved som underviser. 

IFSK kan skrive endnu et medlem af Folketinget på generaliebladet. Kanden har fanget 
Liv Holm Andersen fra Radikale til en snak om, hvordan det er at være statskundska-
ber i Folketinget.

Liv i aktion med sin egen valgplakat

Louise Riss Villadsen
louiseriisvilladsen@gmail.com

Louise Siv Ebbesen
louisesivebbesen@gmail.com

Post-valg: 
Interview med Liv Holm Andersen
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Ny bestyrelse 
Til den ekstraordinære generalforsamling blev der valgt fem nye 
bestyrelsesmedlemmer, der sammen med de seks gamle danner 
en fuldtallig bestyrelse. Vi er klar til at planlægge fantastiske so-
ciale såvel som faglige arrangementer. 
 
 
Hvad kan vi tilbyde dig i efteråret 2011? 

Spisning før PF fest den 18. november 
CV / ansøgningskursus 
Bowling aften 

 
 
Medlemskab 
Husk at du fra 6. semester kan få et livslangt medlemskab 
for kun 150 kr. Send os en mail på kandidat@ps.au.dk eller kom 
forbi på kontoret på Foreningsgangen til en hyggelig snak, en kop 
kaffe og udlevering af dit medlemskort i vores kontortid hver tirs-
dag kl. 12-13. 
 
 
 

 
Vi glæder os til at se 
dig og ser frem til et 

godt semester!  
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     Tror du på et 
liv efter de gule mure?

Dialogen mindede mig om, at de sorgløse 
solskinsdage i de trygge rammer på 
statskundskab kun bliver færre. Af respekt 
for mit i den forbindelse let melankolske 
humør, må anledningen være passende til at 
undersøge, hvad finanskrisen har gjort ved 
vores chancer for at få en fod indenfor på ar-
bejdsmarkedet. 

Ledigheden i tal
Den samlede ledighed blandt DJØF’ere er på 
6 pct. svarende til 2.753 personer. Den totale 
ledighed i Danmark beløber sig ligeledes til 
omkring 6 pct. svarende til ca. 163.000 
ledige. Ud af de ledige DJØF’ere er 800 

langtidsledige, hvormed langtidsledigheden 
er steget med næsten 30 pct. siden juli 2010. 
Den overordnede ledighed blandt DJØF’ere er 
ikke nødvendigvis alarmerende, men det er 
den stærkt stigende ledighed blandt nyud-
dannede til gengæld. Den sæsonkorrigerede 
ledighed for nyuddannede DJØF’ere er på 
hele 29,9 pct. målt i juli 2011, hvor 
ledigheden er lavest blandt økonomer og ju-
rister. Finn Borch Andersen, formand for 
DJØF, påpeger denne udvikling: ”Det er 
virkelig alvorligt. Vi forventer, at september 
sætter endnu en rekord. Det er ikke alene de 
nyuddannede, som ikke kan finde arbejde, 
men også etablerede på arbejdsmarkedet 
mister jobbet.” Til sammenligning nåede 
ledigheden i sommeren 2008 et rekordlavt 
niveau, hvor ledigheden for DJØF’ere var på 
1-2 pct. ifølge Akademikernes Centraladmin-
istration.
  
Hvorfor?
Den stigende ledighed skyldes først og frem-
mest den globale finanskrise, der har haft 
indflydelse på udviklingen i såvel den private 
som den offentlige sektor. Den private sektor 
udviser stor forsigtighed i forbindelse med 
nye ansættelser i det hele taget, hvad enten 
der er tale om nyuddannede eller garvede 
DJØF’ere - fx er konsulentmarkedet mildest 
talt gået i stå. Desuden er de offentlige an-
sættelser ikke så omfangsrige som tidligere, 
hvilket især går ud over de nyuddannede, 

To kandidatstuderende fra statskundskab køber bøger til det nye semester. Den ene 
fortæller den anden om sine planer om at færdiggøre studiet på de normerede fem år. 
Den anden forstår ikke, hvorfor den ene har så travlt, når der alligevel ikke er nogle 
jobs at få.

Artikel
Charlotte Brandsborg

20102454@post.au.dk

3 ud af 10 nyuddannede DJØF’ere rammes i øjeblikket af ledighed
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fordi mange nyuddannede netop får deres 
første job i det offentlige. Ifølge Lars Munck, 
arbejdspolitisk chef i DJØF, er udviklingen i 
den offentlige sektor afgørende: ”Det er dén, 
som hvert år trækker det helt store antal 
nyuddannede DJØF’ere til sig.” Det kan være 
medvirkende til, at ledigheden er lidt højere 
blandt statskundskabere sammenlignet med 
jurister og økonomer, da den offentlige sek-
tor er stor aftager af netop statskundskabere. 

Ifølge DJØF’s medlemsdatabase fra 2009 var 
75 pct. af alle beskæftigede cand. scient. 
pol’er fra Århus Universitet ansat i det of-
fentlige - ligeligt fordelt mellem staten og 
landets kommuner. Kun 22 pct. var ansat i 
private virksomheder. Sammenlignes DJØF-
ledigheden med beslægtede brancher, såsom 
magistre og ingeniører, er de nyuddannedes 
ledighed her et par procentpoint lavere end 
DJØF’ernes. Lars Munck giver følgende 
forklaring: ”Fx kan magistrene stadig finde 
en del jobs i undervisningssektoren, for der 
er pensionsbomben begyndt at ramme som 
det første sted.” Dette er en udvikling, som 
DJØF’erne endnu ikke har mærket kon-
sekvensen af. 

Den fremtidige udvikling
Så længe lavkonjunkturen dominerer sam-
fundet, stiger efterspørgslen efter DJØF’ere 
næppe - men i det lange løb forholder det sig 
anderledes. Sidste år advarede DJØF politik-
erne om, at der bliver uddannet for få 
DJØF’ere, hvilket på lang sigt vil true væk-
sten. DJØF’s 2030-analyse baseret på Finans-
ministeriets tal forudser, at det danske sam-
fund vil mangle 20.000 DJØF’ere i år 2030.  

Dog skal det bemærkes, at her er tale om en 
konjunkturuafhængig fremskrivning, hvorfor 
prognosen fortæller noget om det langsigt-
ede strukturelle behov i samfundet. Finn 
Borch Andersen forklarer: ”Der er tale om en 
konservativ fremskrivning, så vi kommer til 
at råbe og skrige efter DJØF’ere. Det er jo 
selvsagt ikke noget, der først sker i 2030 - 
men kommer løbende fra 2015, når de store 
generationer er gået på pension.”  Hermed 
tyder det på, at mindst to faktorer kan 
knække udviklingen; lavkonjunkturens ende 
vil betyde en øget efterspørgsel efter 
DJØF’ere - men også de demografiske æn-
dringer er vigtige, fordi de påvirker struk-
turen i samfundet og dermed udbuddet af 
statskundskabere, når de store generationer 
inden længe når pensionsalderen. 
Udsigten til øget beskæftigelse særligt for 
nyuddannede ser på kort sigt temmelig 
overskyet ud. Statskundskaberne er ramt af 
krisen. Ligesom resten af samfundet er. Det 
helt store spørgsmål er velsagtens, hvor 
længe krisen varer ved…

“ Der er tale om en 
konservativ frem-
skrivning, så vi kommer 
til at råbe og skrige 
efter DJØF’ere

Ledighed blandt DJØF’ere

- 2753 DJØF’ere svarende til 6 pct. var i juli 
2011 berørt af ledighed

- Heraf 1302 dimittender – en stigning på 41 
pct. siden juli 2010

- Heraf 809 langtidsledige – en stigning på 
knap 30 pct. siden juli 2010

- Nyuddannede DJØF’eres sæsonkorrigerede 
ledighed var 29,9 pct. i juli 2011

Kilde: DJØF
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Faglig Dag 2011: 

Da det arabiske forår første gang rørte på sig 
i januar 2011, snakkede mange om, at det 
var et oprør i de nye sociale mediers tegn. 
Fænomener som Youtube, Facebook, blogs 
og Twitter blev brugt til at viderebringe histo-
rier og billeder, og fik samlet befolkningerne 
om en fælles sag. Samtidig agerede Al-
Jazeera talerør for de mange oprørere. Det 
arabiske forår kom helt uventet for alle 
eksperter på området. Spørgsmålene om, 
hvorfor det var så svært at forudsige, samt 
hvad udviklingen bringer i fremtiden, er i 
politologisk øjemed relevante at undersøge.

Nærværende reportage tager på baggrund af 
dette udgangspunkt i de to spor til Faglig 
Dag: Medier og Mellemøsten og Mellemøsten 
– why so difficult?

Medierne og det arabiske forår
I mediesporet blev der i de to første sessions 
især snakket om Al-Jazeeras rolle som me-

dieaktør i det arabiske forår. Ifølge Osama Al-
Habahbeh, en tidligere korrespondent for Al-
Jazeera, og ikke mindst de tre vestlige 
journalister: Ole Sippel, Birgitte Vestermark 
og Lotte Folke Kaarsholm, har Al-Jazeera 
været en vigtig aktør. Stationen har via deres 
kameraer dokumenteret oprørene og på 
denne måde bidraget til at beskytte demon-
stranterne mod voldelig indgriben fra 
regimerne. Som satellitkanal har Al-Jazeera 
derudover været et modspil til regimernes 
mediemonopol, og det meste af Mellemøsten 
har via kanalen kunnet følge med i revolu-
tionerne rundt omkring i Mellemøsten. Tv-
stationen har officielt støttet op om oprør-
erne i lande som Ægypten, Tunesien, Libyen 
og Syrien. 

Mediernes dobbeltrolle
Men deres rolle har ikke været uproble-
matisk, påpegede specielt Al-Habahbeh. 
Mangel på journalistisk objektivitet og en en-
sidet dækning har haft konsekvenser. Senest 
har ti af Al-Jazeeras stjernejournalister for-
ladt stationen, og et par dage før Faglig Dag 
forlod Waddah Khanfar efter otte år sin still-
ing som generaldirektør. Desuden er Al-
Jazeera blevet kritiseret for, at det kun er be-
stemte oprør, som bliver dækket og støttet 
op omkring. I lande som Qatar og Bahrain er 
Al Jazeeras kameraer slukkede, når regimet 
slår hårdt ned på demonstranterne. Stationen 
har nemlig base i Doha, hovedstaden i Qatar, 

D. 21. september fandt Faglig Dag 2011 på IFSK sted. Statsrådet og Politologisk 
Forening havde under overskriften ‘Et nyt Mellemøsten?’ sammensat et rigt program, 
hvis formål var at belyse ’det arabiske forår’. I nedenstående rapporterer Kanden fra 
Faglig Dag 2011.

Faglig Dag 2011: Reportage
Amalie Østergaard 

amalieoestergaard@hotmail.com

Frederik Vincent Langkilde
fvlangkilde@hotmail.com

Et nyt mellemøsten?

Osama Al-Habahbeh fortæller om Al-Jazeeras rolle i det 
arabiske forår
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og har tætte forbindelser til landets regime. 
Dette er i høj grad problematisk, påpegede 
Al-Habahbeh. 
Ligesom Al-Jazeeras rolle er de sociale me-
diers betydning omdiskuteret. Som Birgitte 
Vestermark fra Orientering på P1 pegede på i 
session 2, er det langt nemmere at støtte en 
sag på Facebook end at demonstrere for den 
på gaden med risiko for at blive slået ned. 
Hun gav bl.a. eksempler fra Saudi-Arabien, 
hvor sager omkring kvinderettigheder har 
stor tilslutning på nettet, men som der ikke 
demonstreres for på gaden. 

Det gennemgående budskab fra paneldebat-
ten var dog, at det ikke er hverken eller, hvad 
angår de traditionelle og de nye sociale me-
dier. Det er derimod samspillet imellem dem, 
der har gjort forskellen. Facebook, Twitter og 
de forskellige arabiske blogs har givet ara-
berne en følelse af ikke at være alene om at 
kræve frihedsrettigheder og demokrati. Mo-
biltelefonen har gjort det nemmere for den 
almindelige arabiske demonstrant at lægge 
film af oprørene på Youtube. Film, som efter-
følgende bliver brugt af de vestlige medier i 

nyhedsudsendelserne. Som 
Lotte Folke Kaarsholm fra In-
formation gjorde opmærksom 
på i paneldebatten, er det ble-

vet endnu mere væsentligt for de vestlige 
medier at være kildekritiske. De nye sociale 
medier giver en hel ny udfordring. Det kan 
nemlig være svært for den vestlige journalist, 
som i mange tilfælde hverken snakker eller 
forstår arabisk, at genkende et gadehjørne i 
Tripoli.

Blogger i eksil
En af dem, som i den grad har benyttet de 
sociale medier til at fortælle om oprørerne i 

Mellemøsten, er den 25-årige yemiske blog-
ger Afrah Nasser. Hun fortalte i tredje og    
sidste session om sin blog. For hende er der 
ingen tvivl om, at de sociale medier - især 
blogs - har haft indflydelse. Hendes blog er 
blevet brugt til at viderebringe den yemiske 
befolknings historier og ikke mindst doku-
mentere regimets hårde sanktioner. Hun har 
skrevet om de demokratiske rettigheder, 
oprørene kæmper for og gjort omverdenen 
opmærksom på oprøret i Yemen. ”I Yemen 
blogger man om demokrati og frihedsret-
tigheder, mens der i Danmark bliver blogget 
om mode”, påpeger hun. Som konsekvens af 
hendes kritiske blog lever hun i dag i eksil i 
Sverige.  

Ifølge medieeks-
perterne til Faglig 
Dag har både de 
traditionelle og 
nye sociale medier 
haft indflydelse og 
betydning, men de 
forklarer langt fra 
revolutionernes opstand eller det arabiske 
forårs fremtid. Dette svar skulle nærmere 
findes i sporet: ”Mellemøsten – why so diffi-
cult?”. 

Mellemøsten – why so difficult?
Til dagens første session i Vandrehallen var 
undertegnede ikke til stede. Heldigvis kunne 
Kasper fra 5. semester berette om, at de tre 
oplægsholdere Naser Khader, Mark Sedgwick 
og Morten Valbjørn havde begivet sig ud i en 
meget interessant diskussion: ”Jeg synes son-
dringen mellem hvorvidt, det er den politiske 
udvikling, som skaber den teologiske ud-
vikling - eller omvendt -, er interessant. Dette 
er afgørende for udviklingen i Mellemøsten”.
 
Ovenstående indfanger meget præcist, hvad 
dagens forskellige oplæg i Vandrehallen var 
dedikerede til: At give en dybereliggende 
forklaring på, hvorfor ’det arabiske forår’ var 
så svært at forudsige og i forlængelse deraf 
give et bud på, om foråret i fremtiden 
forsømmes eller varer ved.

“ I Yemen blogger 
man om demokrati og 
frihedsrettigheder, mens 
der i Danmark bliver 
blogget om mode

Eyes on fire
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Ægypten som case
I anden session slog Christian Hoppe, Dan-
marks ambassadør i Ægypten, fast, at den 
folkelige opstand og Mubaraks efterfølgende 
afgang selvfølgelig var en glædelig nyhed. 
Desværre var og er det efterfølgende forløb 
mindre glædeligt. Militærrådet overtog mag-
ten efter Mubarak og udpegede en uduelig 
provisorisk regering, hvilket resulterede i et 
vakuum af ubeslutsomhed, som stadig her-
sker i dag. Derfor må det ægyptiske folk 
sætte deres lid til det forestående parla-
mentsvalg, som er fastsat til d. 21. novem-
ber. Sessionens anden oplægsholder, Rasmus 
Boserup, tidligere direktør for Det Danske-

Ægyptiske Dialoginstitut, 
lagde vægt på social move-

ments i sin forklaring. Han fremhævede for 
det første, at det arabiske forår havde svæk-
ket forestillingen om autokratier som meget 
rigide regimer, og for det andet at den ægyp-
tiske opstand har understreget, hvor stort et 
resultat sociale bevægelser kan opnå, hvis de 
bruger de rigtige værktøjer (læs mere herom 
i Kandestøberen årgang 20, nr. 7, side 30-
31).

Med henblik på fremtidsudsigterne for Ægyp-
ten påpegede Christian Hoppe, at selvom det 
ægyptiske valg forløber uden de store prob-
lemer, vil det ægyptiske parlament få kæmpe 
problemer med den efterfølgende regerings-
dannelse. Disse problemer knytter sig til en 
udpræget egocentrisme blandt mænd, en 
generel lav tillid til hinanden, manglende er-
faring med forhandlinger og kompromiser 

samt en fatalistisk verdensopfattelse, som 
fører til manglende handling. Ifølge Hoppe 
eksisterer der altså både kulturelle og erfar-
ingsmæssige udfordringer for den de-
mokratiske udvikling i Ægypten. Dele af 
denne opfattelse forholdt Boserup sig dog 
kritisk til. Han argumenterede for, at der    
f.eks. også findes egocentrisme i den vestlige 
verden, og at det derfor ved en gradvis erfa-
ringsdannelse kan lykkes at opbygge et de-
mokrati i Ægypten.

Interne forskelle i Mellemøsten
Dagens sidste session var gæstet af Lars Er-
slev Andersen og Georg Sørensen. De lagde, 
som oplægsholderne før dem, vægt på, at en 
væltet diktator ikke er lig med et regimeskift. 
Derfor kan man indtil videre snarere kalde 
situationen i Ægypten for en reformændring 
end for et regulært regimeskift eller en revo-
lution. Også de sociale medier og oprør-
ernes brug af disse blev nævnt som en ud-
slagsgivende faktor i opstandene i hele 
Mellemøsten. 
Men som de to påpegede, var det faktisk 
ikke alle lande i Mellemøsten, der oplevede 
revolutionslignende opstande. Det var i 

hvert fald ikke alle lande, de vestlige medier 
havde haft deres fokus rettet mod. Som 
Georg Sørensen berettede, var Libyen den    
eneste oliestat, der for alvor fik folkets vrede 
at føle. Stater som Qatar, Saudi-Arabien, Bah-
rain sneg sig uden om. 
Forklaringen på dette skal ifølge Andersen og 
Sørensen findes to steder. For det første 
lykkedes det staterne på den arabiske halvø 
med hjælp fra den Qatar-ejede tv-station Al-
Jazeera samt voldsomme og effektive repres-
salier over for de masser, der rent faktisk pro-
testerede i Bahrain, at lede opmærksomheden 
over på de andre stater. For det andet be-
spiste prinserne og kongerne deres be-
folkninger med skattelettelser, og senest har 
den saudiske kong Abdullah givet kvinderne 
stemmeret til fremtidige kommunalvalg. På 
den måde forsvinder incitamentet til op-

“ Ifølge Hoppe eksisterer 
der altså både kulturelle og 
erfaringsmæssige udfor-
dringer for den de-
mokratiske udvikling i 
Ægypten



stand. Der mangler med Georg Sørensens ord 
”forbindelse mellem taxation og representa-
tion”.

Overordnet vidnede oplæggene i Vandrehal-
len om en forsigtig optimisme på vegne af 
demokratiseringen af Mellemøsten, om end 
denne var betinget af en række forbehold 
som manglende politiske erfaringer, kulturel-
le hindringer, ressourceforbandelsen mm.

Hvad kan vi så lære af det?
Som ovenstående reportage vidner om, har 
det arabiske forår fornyet vores syn på, hvor-

dan diktatorer væltes, og hvordan be-
folkninger er i stand til at gøre oprør mod 
autoritative regimer. De sociale medier har 
fået en helt ny betydning og samtidig givet 
de traditionelle medier en udfordring. Plat-
forme som Facebook og Twitter har i samspil 
med traditionelle medier som Al-Jazeera 
ageret talerør for oprørerne. Det arabiske 
forår har også pillet ved opfattelsen af, at au-
tokratier er regimer, der hverken er til at stik-
ke eller hugge i. Det er således lykkedes be-
folkninger i flere stater at trodse magthaverne 
indefra.

Som Faglig Dag 2011 derudover gav indblik  
i, tager demokratisering tid og er bestemt 
ikke uden forhindringer. Fremtiden vil vise, 
om disse forhindringer kan overvindes på 
trods af manglende forudsætninger. Under 
alle omstændigheder bidrager det arabiske 
forår med en masse empiri, der kan tærskes 
igennem af mange forskellige grene af 
statskundskaben.

Ægyptiske oprørere på Tahrir-pladsen i Cairo

Nyt fra StatsRådet!
Studiemiljøet er en helt unik faktor, som har stor betydning for studerendes trivsel på 
universitetet – både fagligt og socialt. I foråret 2011 gennemførte Aarhus Universitet 
en kæmpe undersøgelse af studiemiljøet, og følger undersøgelsen op med en pulje 
på 11 millioner kroner, som skal bruges til at gøre studiemiljøet endnu bedre. StatsRå-
det har selvfølgelig søgt om midler fra denne pulje, og vi er blevet tildelt penge til en 
læsegruppebørs og en mentorordning for første års studerende. Læsegruppebørsen 
skal gøre det lettere for studerende uden en læsegruppe at finde læsemakkere, og 
samtidig skal mentorordningen sikre, at de nye studerende følges af deres tutorer - 
også efter RUS-ugens fester er forbi. Vi håber, at initiativerne vil mindske frafaldet, og 
få de studerende til at føle sig bedre tilpas på studiet, og en del af et fagligt såvel som 
et socialt fællesskab. Alle resultaterne fra Studiemiljø 2011 kan ses på 
www.au.dk/studiemiljo2011. 
Onsdag d. 21. september løb årets Faglig Dag af stablen, og det blev en dag fyldt med 
oplæg og debat omkring det arabiske forår. Arrangørerne siger mange tak for den 
store interesse omkring arrangementet. Som noget nyt er alle oplæg blevet filmet, og 
optagelserne vil blive lagt ud på www.ps.au.dk/fagligdag - det hele offentliggøres på 
Facebook, når optagelserne ligger klar! 
Vores næste møde er onsdag d. 12. oktober kl. 16.00 og du er mere end velkommen 
til at møde op!
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IFSK når nye højder 
Artikel

Niels Bjørn
nielsbgp@gmail.com

Og tilfredsheden er til at mærke på holdet, 
hvor Kandestøberen bliver mødt af en 
storsmilende formand, Daniel Søndergaard, 
som bl.a. glæder sig over IFSK’s seneste 1-1 
resultat mod det frygtindgydende FC Grejb-
se. 

Serie 4 til foråret
Søndergaard, der overtog formandsposten i 
sommer, har på eksemplarisk vis udført det 
logistiske arbejde i klubben, der er en del af 
årsagen til, at IFSK ser ud til at sprænge ram-
merne for, hvad der kan præsteres i Dan-
marks næstdårligste række. ”Vi går en ny 
fremtid i møde! Det kan ikke gå galt - vi spill-
er Serie 4 til foråret.”
Og formandens store ambitioner får op-
bakning fra spillende træner, Per Kæmpe, der 
også er kendt for sin røde ræv: ”Vi har et godt 
hold, og hvis vi rykker op i Serie 4, så tror 
jeg, at vi har gode chancer for at klare os for-
nuftigt,” lyder det lidt mere forsigtigt fra den 
rutinerede herre. 

Brug for nye kræfter
Begge tror på fremtiden, men understreger 
samtidig vigtigheden af ny spillertilslutning 
fra især 1. semester-studerende. Således kon-
staterer Søndergaard med en trist mine: ”Vi 
har mistet halvdelen af holdet til Hawaii og 
Slovenien og har brug for nye kræfter”. Han 
opfordrer derfor nye talenter til at komme ud 
på Hasle Skole og blive en del af holdet: ”Vi er 
en meget social klub, og det er fantastisk at 
møde folk på tværs af årgange og studier. De-

suden er det en god måde at få en pause fra 
studierne på.” Medvirkende til det stærke 
sammenhold og den gode stemning er de 
mange events, som klubben arrangerer. 
Således skal holdet snart på pubcrawl og er 
allerede nu begyndt at planlægge Juledagen, 
hvor IFSK præsenterer egen bar. Og måske 
det netop er de sociale bånd, der er hemme-
ligheden bag den forrygende succes. Det er 
dog sikkert, at holdånden og optimismen er 
over IFSK, og kun fremtiden vil vise, om de 
også kan stå distancen i Serie 4.  

Kom og prøv!
Har man lyst til at prøve, så er man velkom-
men til en gratis omgang træning. Man kan få 
nærmere information ved at søge på ”IFSK 
fodbold” på Facebook eller ”IFSK” på 
www.igroups.dk. 

IFSK’s fodboldhold har længe kæmpet for at rykke op i Serie 4, og nu synes drømmen 
pludselig snublende nær. En fremragende sæson uden nederlag har sendt klubben i 
spidsen af sin pulje, hvilket betyder, at holdet nu selv kan afgøre fremtiden.

Holdbillede af Idrætsforeningen Statskundskab (IFSK)
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Faglig dag: Mellemøstens frem-
tid fra flere perspektiver

Faglig Dag 2011
Niels Bjørn Grund Petersen

nielsbgp@gmail.com

Nicolai Svejgaard Poulsen
nicolaisvejgaard@hotmail.com

Naser Khader
Det er dog svært at spå om fremtiden, for 
trods et spirende ønske om demokrati fra be-
folkningerne i mange arabiske lande, så truer 
ekstremistiske kræfter med at udnytte den 
ustabile situation. Én ting er dog helt sikkert 
konstaterer Mellemøstekspert, Naser Khader: 
”Mellemøsten er forandret for altid!” Naser 
Khader boede som barn i Syrien og har fulgt 
udviklingen i Mellemøsten på tæt hold med 
jævnlige familiebesøg i barndomslandet.  
”Det er svært at sige, hvor vi går hen. Det er 
forskelligt fra land til land. Jeg er optimistisk 
i forhold til Tunis og Ægypten, og jeg har 
også været optimistisk i forhold til Libyen, 
men de sidste ting, der er sket dernede be-
kymrer mig”. Khader fremhæver især problem-
er med islamisme og ekstremisme, som også 
er i fremmarch i Yemen, hvor Al Qaeda har sin 
højborg. 

Khader mener dog, at Vesten har et ansvar 
for at hjælpe Mellemøsten i retning af de-
mokratisering. ”Der er nogen, der siger, at 
Vesten ikke skal blande sig, for så bliver dem, 
man hjælper, anklaget for at være i lommen 
på Vesten. Men det er de i forvejen, så vi kan 
lige så godt hjælpe dem – det er enormt 
vigtigt, at vi engagerer os alt, hvad vi kan!” 
Og det kan om nødvendigt inkludere allian-
cer med fraktioner af Det Muslimske Broder-
skab. For ifølge Khader er det bedre at om-

favne og støtte de mere moderate grupper 
end at sætte alle i samme ekstremistiske bås. 
”Den ældre generation af Broderskabet var 
ikke aktive i frihedsbevægelsen, men det var 
de unge, og de har dannet deres eget parti, 
som er helt anderledes.” Der er altså et po-
tentiale for dialog frem for konfrontation 
med den yngre generation af Broderskabet, 
selvom det ser vanskeligt ud.  
Og skønt det arabiske forår glæder Naser 
Khader, så mener han, at vi havde set det op-
standene langt tidligere, hvis Bush-doktrin-
ens mission i Irak var lykkedes. 
”Lige efter man kom ind i Irak i 2003, be-
gyndte Gadaffi og Assad at blive medgørlige, 
men da det gik galt i Irak, begyndte de at 
blive kompromisløse igen.” 

Osama Al-Habahbeh.
Med irakisk ophav og som tidligere journalist 
på Al-Jazeera fortalte Osama om TV-mediets 
rolle i den arabiske revolution. En af hans 
pointer var, at der er en dobbelthed i Al-
Jazeeras dækning. På den ene side støtter de 
klart revolterne i Tunisen, Ægypten og Syrien, 
men på den anden side er der ingen støtte at 
finde til tilsvarende pro-demokratiske op-
stande i arabiske kongeriger som Bahrain. 
Forklaringen herpå skal findes i det forhold, 
at Al-Jazeera er ejet af den enevældige Emir 
af Qatar. Derfor støtter TV-stationen ikke de 

Faglig dag bød som bekendt på en række spændende oplæg fra prominente forskere, 
journalister, ambassadører og sågar en enkelt politiker. Kandestøberen udvalgte et 
par stykker til et efterfølgende interview for bl.a. at finde ud af, hvordan de mener, 
fremtiden vil se ud for Mellemøsten.
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oprør, der går mod monarkierne, da man 
frygter pilen derefter pege tilbage på én selv. 
Dette var en af Osamas egne største bevæg-
grunde til at forlade Al-Jazeera, hvilket han 
gjorde for flere år siden. I dag beskæftiger 
han sig med medier i en mere dansk kon-
tekst, men han følger naturligvis stadig ud-
viklingen i den arabiske verden og glæder sig 
over opstandene. Imidlertid påpegede han 
forskellen mellem de arabiske og eksempel-
vis Den Franske Revolution; sidstnævnte blev 
ledet af en middelklasse og lå i forlængelse af 
Oplysningstiden, hvorimod de arabiske op-
stande ikke har haft samme forudsætninger. 
Derfor bliver det en hård kamp, og den sande 
udfordring ligger ude i fremtiden: ”Den ara-
biske verden mangler at udvikle medborger-
skab, ligesom vi har i Danmark. Man har vun-
det revolutionerne og væltet diktatorerne, 
men hvad så? Hvis man har vundet krigen, 
men så taber freden bagefter… Det er det, 
der bekymrer mig nu.”

Generalmajor Henrik Røboe Dam.
Generalmajoren er chef for Flyvertaktisk 
Kommando, som har kommandoen over Luft-
våbnets enheder, når de flyver i kamp. Han 
talte meget om flyvevåbnets rolle i kampope-
rationer som dem over Libyen, og han 
medgav, at det dog var noget sjovere at 

sende piloterne ud for at nakke Gadaffis 
tanks og bunkers end at kaste bomber ned i 
afghanske bjerghuler.
Sammen med medforedragsholderen Henrik 
Ø. Breitbauch, Ph.D. og ansat ved Centret for 
Militære Studier tilknyttet KU’s Institut for 
Statskundskab, understregede generalma-
joren, at den vestlige kapacitet til sådanne 
interventioner og operationer som i såvel 
Libyen som Afghanistan var tæt på opbrugt. 
Som han sagde, ”efter disse ti års eventyr - 
undskyld, engagementer -, havde jeg mine 
alvorlige tvivl med hensyn til om Danmark 
skulle være med til noget igen.”
Til spørgsmålet, om hvorvidt man kunne fo-
restille sig et Europa militært uafhængigt af 
USA, svarede han blankt nej og pegede på 
den manglende europæiske vilje til at pumpe 
penge i militæret som amerikanerne gør. 
”For eksempel, hvis vi går ind og kigger på 
tallene, så er det amerikanske forsvars forsk-
ningsbudget alene større end alle de eu-
ropæiske NATO-landes forsvarsbudgetter 
tilsammen, så det kommer ikke til at ske.”
Fremtiden for Mellemøsten er usikker; 
meget har forandret sig det sidste halve år, 
og udviklingen synes forskellig landene 
imellem. Nogle af revolutionerne vil måske 
føre til stabile demokratier, mens andre 
risikerer at falde i hænderne på ekstremis-
tiske kræfter. Alle er dog enige om én ting: 
Mellemøsten er forandret og bliver aldrig 
det samme igen. 

Protest i Mellemøsten

En storsmilende Osama øser ud af sin viden og erfaring til 
Kanden
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Bag om       :

      Fidark!
Faglig Dag 2011

Velbehaget stråler ud af de fem unge mænd, 
da jeg beder dem om at gøre status på Faglig 
Dag 2011. Mine håb om en spændende ar-
tikel om kaos, intriger og drama fordamper 
helt da Morten råber ”fucking awesome!”. Der 
bliver nikket rundt om bordet, og konsensus 
er, at det er gået langt bedre, end de havde 
forventet tilbage i februar, da de tog fat på 
forberedelserne. Den uomtvistelige succes 
forklarer Ayham med en forfriskende foragt 
for Janteloven: ”Vi var sindssygt velfor-
beredte. Vi havde gennemtænkt hele dagen 
minut for minut. Vi var hele tiden ét skridt 
foran. Der var ikke noget, vi ikke var i stand 
til at løse”. 

”Fidark” = succes
Til spørgsmålet om den største succesoplev-
else i forbindelse med Faglig Dag, bliver der 
kigget på Morten. Han formåede at charmere 
”tre store, flotte, spritnye limo-Audi A6’ere” 
til en million kroner stykket ud af Audi’s ga-
rage og hen på instituttet. ”Det var ren 
drengerøvsglæde, vi oplevede dér. For kon-
ferencens substans har det nok ikke gjort så 
meget fra eller til, men det var fedt at kunne 
hente ambassadører og så videre på 
standsmæssig vis”. 

Anders: ”Det var også fedt på selve dagen, 
når man føler, at det hele spiller og er plan-
lagt. De sidste to år har arrangementet været 
plaget af afbud i sidste øjeblik – det slap vi 
for i år. ”
Ulrik: ”Og så har det været en succesople-
velse hver gang, vi kontaktede en potentiel 
oplægsholder, og fik en positiv tilbagemel-
ding. Vi jublede jo hver eneste gang”.
Ayham: ”Vi var nødt til at konceptualisere 
den glædesfølelse, vi oplevede, hver gang 
der skete noget godt for Faglig Dag. Så op-
fandt vi ordet fidark”. (Den semantiske logik 
består i et F for Faglig og et D for Dag - plus 
det løse)

For en håndfuld friske fyre på instituttet var den 21. september kulminationen på 
mange måneders hårdt arbejde med at stable Faglig Dag på benene. Bagmændene fra 
Statsrådet og PF ser veltilfredse tilbage på strabadserne – og fidarker!

Anne Shirin Ørberg
anneshirin@gmail.com

“ Vi var nødt til at 
konceptualisere den 
glædesfølelse vi oplev-
ede, hver gang der 
skete noget godt for 
Faglig Dag. Så opfandt 
vi ordet fidark.
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Morten: ”Det er både et tillægsord og et ver-
bum; Jeg fidarker, jeg fidarkede, jeg har fi-
durket. Ja, det er hamrende uregelmæssigt.” 
Trods stor fidarkitet (?), var der også en 
smule drama i år. Tilbage i RUSugen går det 
op for truppen, at de lokaler, de troede, de 
havde reserveret, ikke står til rådighed alli-
gevel. ”Så vi står med en hel del oplægshold-
ere, der har sagt ja til at komme og glæder 
sig... Og vi finder så ud af, at vi ikke har no-
get sted at holde Faglig Dag 2011” beretter 
Mathias, der som Ayham, Morten og Anders 
på dette tidspunkt er iklædt mørkeblå tutor-
polo og kort sagt har meget andet om ører-
ne. Arrangementet endte som bekendt med 
at blive flyttet fra instituttet op til aulaen og 
vandrehallen, og det var vist ikke så ringe 
endda: ”I retrospekt er jeg egentlig glad for, 
at det lå deroppe. Det var mere samlet – min-
dre forelæsningsagtigt og mere som en kon-
ference” fortæller Anders. Så der var endnu 
en grund til at fidarke.

Hverdagen kalder
Faglig Dag har lagt beslag på en stor del af 
arrangørernes vågne timer, så jeg har lovet at 
viderebringe en tak til de frivillige hjælpere (!) 
samt alle de stakler, der er i læsegruppe med 

Arrangørerne af Faglig Dag 2011. Fra venstre Ulrik Nørgaard Rønsbo (Statsrådet), Anders Møller 
Lauritzen (PF), Ayham Al-Maleh (Statsrådet), Morten Nygaard Christensen (Statsrådet) og Mathias 
Mark Bornæs (PF). Foto: Roar Lava Paaske / AU Kommunikation

nogen fra Faglig Dag (bortset fra Mathias*), 
og ikke forstår, hvorfor de stadig bruger tid 
på projektet, når vi for længst har passeret 
den 21. september. Ifølge drengene er der 
stadig mails, der skal besvares, og budgetter 
der skal ordnes. Alligevel medgiver de, at der 
kommer til at mangle noget i deres hverdag 
nu. ”Nu er der ikke flere legitime oversprings-
handlinger og undskyldninger for ikke at 
læse” siger Ayham, og Morten beskriver Fag-
lig Dag som ”én stor overspringshandling”. 
Om drengene formår at finde sig til rette i 
dagligdagens trummerum præget af læsning 
og benhård jantelov - og helt uden jakkesæt, 
fidark og interviews - vil de næste måneders 
tid vise. 

Kan I sætte ét ord på jeres oplevelser med 
Faglig Dag 2011?
Anders: Fidark!
Mathias: Fidark!
Ulrik: Fidark!
Ayham: Fidark!
Morten: … proaktiv?

* = ”Jeg er motoren i min læsegruppe!”

 Vi var nødt til at 
konceptualisere den 
glædesfølelse vi oplev-
ede, hver gang der 
skete noget godt for 
Faglig Dag. Så opfandt 
vi ordet fidark.
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     DJØF’erne vil overtage 
verdensherredømmet

Spørgsmålet blev drøftet på Kandestøberens 
redaktionsmøde. De fleste var lige så forun-
drede som jeg: For hvorfor er det egentligt, 
at folk ikke kan lide at have os i ledelse, for-
valtning, administration  og Folketing? Med 
andre ord: Der er mange DJØF’ere der, hvor 
beslutningerne træffes. Og hvad er der 
egentligt galt i det – spurgte vi os selv – det 
er jo for pokker os, der er uddannet til det, 
og dermed også os, der må være bedst til 
det.

Det er der åbenbart ikke særligt mange andre 
der synes. I dagspressen kan man ofte læse 
om, at samfundet bliver mere og mere 

elitært, og at det bl.a. er DJØF’erne, der er 
med til styre slagets gang.

Men hvad er det, folk ikke kan lide ved os 
DJØF’ere? Svaret er kontrol, mener psykolog 
Johannes Damsgaard-Bruhn:

“Mange folk møder DJØF’erne, når det drejer 
sig om kontrol. Tag fx en ergoterapeut. De 
skal have kvalitetskontrol på hendes arbejds-
plads, for at undersøge om ergoterapeuterne 
faktisk gør det, de siger, de gør. Ergotera-
peuten opfatter naturligt dette som et udtryk 
for mistillid. Derudover skal hun bruge mere 
tid på papirarbejde, når hun skal udfylde 

Der er er mange DJØF’ere i ledelsesstillinger i vores samfund og hvert femte folket-
ingsmedlem har læst statskundskab. Dette bliver som regel fremstillet som et prob-
lem. Fænomenet bærer betegnelsen ”DJØF-isering”. Det er et minusord og er negativt 
ladet. Hvorfor det?

Artikel

Gitte Kjær Petersen
 gitte.kjaer.petersen@gmail.com

Grafik fra Niels Høibys (professor, dr.med og overlæge) bidrag til debatbogen ’Alle disse løfter om 
et tidssvarende sundhedsvæsen’, udgivet på Forlaget Vandkunsten i 2010.
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statskundskaberens spørgeskema – tid som 
hun kunne have brugt på sine patienter i ste-
det.”

Der er altså nogen, der oplever, at deres fa-
glighed bliver sat i baggrunden til fordel for 
administration og kontrol.

Politisk næstformand for DJØF Studerende, 
Signe Thiim, kender godt problematikken:

”Det kan være svært at forklare 
og forstå, hvilken værdi DJØF’erne skaber, 
hvorimod det er meget nemt at forstå, hvad 
en hjemmehjælper laver.”

Det kan nemt betyde, at det er nemmere at 
skære i de administrative opgaver, hvis der 
skal spares, men det kan, ifølge Signe Thiim, 
have uforudsete konsekvenser. Derudover er 
det heller ikke særligt motiverende for kom-
munalt ansatte, at høre hvordan deres arbej-
de bliver hakket på i offentligheden. Det 
fremmer ikke ligefrem motivationen og ar-
bejdsglæden.

Men hvad er det så, vi DJØF’ere er gode til? 
Her kommer psykologen os til undsætning:

“I er rigtig gode til at tilegne jer store mæng-
der af viden, for derefter at gennemgå en 
lang rationaliseringsproces, hvor der bliver 
vurderet for og imod, og til sidst bliver der 
truffet en rigtig god beslutning.” 

Det er bare ikke altid det, der er brug for.

“I mange situationer er der brug for, at der 
bliver truffet en hurtig beslutning, fordi med-
arbejdere i høj grad har brug for afklaring.” 

Johannes forklarer det med et eksempel: “En 
god general har en plan, der måske ikke er 
helt færdigudviklet, men som han udfører 
med det samme, fordi fjenden står lige foran 
døren. En dårlig general laver en perfekt 
plan, men det har taget så lang tid at komme 
frem til den perfekte plan, at det er for sent: 
Fjenden har allerede erobret landet.”

Er der en løsning på hele denne misære? 
Ifølge Signe Thiim gør DJØF meget ud af, at 
gøre opmærksom på, hvad det egentligt er, 
vi går og laver, og hvilken gavn borgerne har 
af en effektiv administration. Johannes 
Damsgaard-Bruhn tilføjer:

”Derudover er det jo ikke udelukkende 
DJØF’ernes skyld, at vi har system, der beror 
på kontrol og mistillid, i stedet for støtte og 
tillid. Det er et negativt udgangspunkt, hvor 
man tror, at alle snyder og stjæler, og dem 
der virkelig gør det, får man alligevel ikke fat 
i gennem disse kontrolmekanismer – det gør 
det bare mere besværligt for alle de, der fak-
tisk gør det, de skal.”

Hvad er DJØF-isering? 

Den korpusbaserede ‘Den Danske Ordbog’: 
“At ændre administrationen af en offentlig 
institution, så der i udpræget eller ensidig 
grad fokuseres på effektivitet, rentabilitet 
og hensyn til overordnede, administrative 
regelsæt.” 

I øvrigt typisk betegnelsen for en proces 
i en organisation eller virksomhed, hvor 
ledelsen domineres af jurister, økonomer 
og statskundskabere på bekostning af 
medarbejdere med uddannelse inden for 
organisationen eller virksomhedens ho-
vedområde.

“ Mange folk møder 
DJØF’erne, når det dre-
jer sig om kontrol.
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Værktøjskassen til eftersyn: 
Opfølgning på forårets metodedebat

Thomas Yung Andersen, cand.scient.pol. fra 
Aarhus, er direktør for analyseinstituttet 
Epinion og har gennem de seneste 12 år 
stiftet fagligt be-kendtskab med en stor del 
samfundsfaglige kandidater. Han er ikke i 
tvivl om, at kandidater fra statskundskab i 
Aarhus har været særligt attraktive i forhold 
til metodiske kvalifikationer. ”Der er ingen 
tvivl om, at Aarhus scient.pol.er for 10-15 år 
siden havde et massivt ry blandt nøgleaf-
tagere af samfundsvidenskabelige kandidat-
er som særdeles metodestærke - væsentligt 
over tilsvarende fra KU samt beslægtede fra 
f.eks. sociologi”. Denne opfattelse er dog 

langt fra lige så entydig i dag, mener Thomas 
Yung Andersen. Kandidaterne fra IFSK er lige 
så metodestærke som tidligere, men hans   
indtryk er, at kandidater fra Københavns Uni-
versitet og især sociologi ved Aalborg Univer-
sitet har hentet ind som følge af en stor 
opprioritering af metodedelen på deres ud-
dannelser. ”Der er for mig at se ingen tvivl 
om, at Aarhus’ position som metodehøjbor-
gen er truet, hvis den ikke allerede er faldet. 
Men i alt overvejende grad, fordi konkurren-
terne har oprustet kraftigt og strategisk bevi-
dst, mens man i Aarhus næppe har prioriteret 
at holde sit forspring” udtaler Thomas Yung 
Andersen. 

Undervisermøde i marts
Opfordringen til debat i Kandestøberen fik 
skabt opmærksomhed på metode og ledte til 
et møde blandt instituttets undervisere på 
initiativ fra Studienævnet. “Mødet i marts var 
mest af alt beregnet som et koordine-
ringsmøde” fortæller Katrine Bagge Salomon-
sen, studerende og næstformand i Studie-
nævnet. På mødet deltog en repræsentant fra 
hver af fagene på grunddelen (på nær forvalt-
ningsret) og formålet var, at underviserne 
kunne udveksle erfaringer og holdninger til, 
hvordan metode skal anvendes i statskund-
skaben. ”Derfor blev der ikke decideret gjort 
nogle konklusioner om tiltag, men blot over-
vejelser omkring, hvordan det står til, og 

IFSK har traditionelt betragtet sig selv som metode-højborg blandt de samfundsviden-
skabelige uddannelser i Danmark. En status, som de seneste tre til fem år er blevet 
udfordret, hvilket blandt andet var motivationen for den metodedebat, der i marts 
begyndte her i Kandestøberen. Debatten endte dog ikke i spørgsmålet om oprustning 
men nærmere i, hvorvidt metoden for metodens skyld var normen blandt studerende.

Metodedebat

Stine Sønderby Bonde
 stinebonde@hotmail.com

Kanden følger op på forårets metodedebat, som 
blev sat i gang på de to tidligere metodeinstruktor-
er Adam Thomsen og Peter Thorgaards opfordring 
med et debatindlæg i Kandestøberen, marts 2011. 
Det førte til et undervisermøde på Studienævnets 
initiativ senere i marts måned og kommentarer fra 
professor Georg Sørensen og Studienævnets for-
mand og næstformand i Kandestøberen, maj 2011.
(Du finder tidligere udgaver af Kandestøberen på 
hjemmesiden www.ps.au.dk/kanden.)
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hvordan de andre forholder sig” forklarer Ka-
trine Salomonsen. Der kom nogle overvejel-
ser om nye tekster, som kunne indgå i pen-
sum, men altså ingen konkrete tiltag blandt 
andet fordi, der skal være en vis frihed for 
underviserne, til at tilrettelægge de enkelte 
fag. 

Gitte Sommer Harrits, som dette efterår er 
formand for Studienævnet og ansat i institut-
tets metodesektion, mener, at mødet blandt 
underviserne var med til oplyse internt mel-
lem underviserne. Dermed blev der gjort op 
med nogle misforståelser omkring perspek-
tivet på metode på grunddelen. ”Vi fandt ud 
af, at vejen frem nok egentlig er en eller an-
den form for gensidig orientering eller 
forståelse, fordi  - hvis der har været en kon-
flikt – så har den nok beroet på nogle mis-
forståelser”  fortæller hun. 

Problemstillingen vælger metoden 
- ikke omvendt
Georg Sørensens indlæg (Kandestøberen, Maj 
2011) var formentlig motiveret af et ønske 
om at gøre op med metode-drevede studer-
ende, måske som følge af en forestilling om 
et meget snævert metodefokus på grund-
delen. Gitte Sommer Harrits er enig med 
Georg Sørensen i, at statskundskabsuddan-
nelsen i stedet for at prioritere mere meto-
deundervisning, skal gøre mere ud af, hvor-
dan man finder frem til en problemstilling. 
”Der skal mere til, for at være en god 

statskundskabshåndværker end at være god 
til forskningsmetode, som vi jo også under-
viser i på metode I og II”, mener hun. Hun 
tror, at underviserne alle er enige med Georg 
Sørensen i, at man skal gøre mere ud af, 
hvordan man når frem til den gode problem-
stilling. Men denne opgave bør ikke lægges i 
metodeundervisningen men i de enkelte fag, 
hvor den studerende skal udstyres med de 
teorier, som gør, at man kan forankre en 
problemstilling. ”Derfor har vi også meget 
bevidst genindført hjemmeopgave i Offentlig 
Politik, hvor man selv skal formulere en prob-
lemstilling” pointerer hun.

Cand.scient.pol’er skal være “brede”
Gitte Sommer Harrits anerkender, at IFSK kan 
blive indhentet af KU og AAU, men i forhold 
til Adam Thomsens og Peter Thorgaards 
forslag om et ekstra metodefag på 5. semes-
ter henviser hun til ”Nyt fra studienævnet” fra 
majnummeret af Kandestøberen, hvor det 
skrives, ”at cand.scient.pol.’er står godt på 
arbejdsmarkedet” som følge af stærk meto-
deundervisning. Desuden påpeger Gitte, at 
det også er et spørgsmål om, hvad der er 
plads til på grunddelen. Der er gode mu-
ligheder for specialisere sig i metode på over-
bygningen, hvor der tilbydes metodesemi-
narer og er mulighed for deltagelse i 
ph.d.-kurserne. ”Jeg tror ikke, at der kommer 
mere metode på grunddelen” spår Gitte, som 
påpeger, at oprustningen fra KU og AAU nær-
mere skal ses som en naturlig følge af, at de 
før var langt tilbage i forhold til IFSK. Afslut-
ningsvis understreger hun også, at det jo 
ikke handler om at uddanne metode-specia-
lister. Cand.scient.pol’er skal være ”brede” – 
en holdning hun underbygger med, at 80 % af 
kandidaterne her fra IFSK finder beskæfti-
gelse i den offentlige sektor.  Så det er ikke 
alle og langt fra mange, som ender på for 
eksempel Epinion – ”måske vil der nu blot 
være større konkurrence blandt de metode-
specialiserede cand.scient.pol.’er til analy-
seinstitutterne” slutter hun. 

“ Der skal mere til, 
for at være en god 
statskundskabshånd-
værker end at være 
god til forskningsme-
tode
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Embedsmand i generalsekretariatet i 
Europa-Kommissionen

Karriere: Embedsmand i EU
Stine Nauta

       stine_nauta@hotmail.com

Kan du give en kort beskrivelse af din baggr-
und og nuværende stilling i Europa-kommis-
sionen?
Jeg er uddannet cand.scient pol fra Aarhus 
Universitet, hvilket jeg bl.a. har kombineret 
med en mastergrad fra Europakollegiet i 
Brugge, et ophold ved Institut d’Etudes Poli-
tiques i Strasbourg og et praktikophold i Eu-
ropa-kommissionen.
Jeg er udsendt som national ekspert af Øko-
nomi- og Erhvervsministeriet og arbejder nu i 
generalsekretariatet i Europa-kommissionen. 
Generalsekretariatet er Barrosos sekretariat, 
hvor jeg forsøger at koordinere Kommissio-
nens arbejde. Mine arbejdsopgaver består 
særligt i at koordinere relationer til rådet på 
konkurrenceevneområdet og koordinere det 
danske formandskab næste år. 

Hvordan ser dit karriereforløb ud? 
Jeg er som nævnt udsendt af Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, hvor jeg før har været 
teamleder for iværksætteri og nye vækstvirk-
somheder. Før det var jeg to år i DI, hvor jeg 
arbejdede med globalisering og europapoli-
tik.  Herudover har jeg tidligere arbejdet i 
Økonomi- og Erhvervsministeriet, og jeg har 
desuden arbejdet for FN i Eritrea og gennem-
ført et praktikophold i Europa-Kommissionen.

Hvad har været de væsentligste faktorer for 
at kunne opnå dine hidtidige job?

Uanset om du er nystartet statskundskabsstuderende, eller studietiden synger på 
sidste vers, har vi nok alle gjort os tanker om, hvad der venter os på den anden side.  
Kandestøberen har interviewet Torsten Andersen, cand. scient. pol. fra Aarhus Univer-
sitet, udsendt af Økonomi- og Erhvervsministeriet i generalsekretariatet i Europa-
kommissionen.

Jeg tror at det er vigtigt at gøre sig klart 
hvilken retning, man kan tænke sig at bev-
æge sig allerede under studiet – og så bev-
æge sig i den retning både i forhold til stu-
diejob, studieophold i udlandet, 
praktikophold m.m. For mig var det et stu-
dieophold på Europakollegiet i Brugge, der 
har åbnet mange døre. Det åbnede blandt 
andet en dør til et praktikophold i general-
direktoratet for det indre marked (i kommis-
sionen), som igen var medvirkende til, at jeg 

blev ansat i Økonomi- og Erhvervsministeri-
et. Den ene dør åbner den anden, så det er 
vigtigt at være bevidst undervejs, så man 
ikke ender for enden af den forkerte gang.
I forhold til et “normalt” job i Europa-kommis-
sionen er svaret dog et andet. Her skal man 
bestå en optagelsesprøve (Concours).

“ Netværk er 
vigtige. Husk at 
dyrke den sociale 
side af studierne 
og hav et aktivt 
forenings- og  
festliv. 
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Er der nogle erfaringer, du gjorde dig på 
studiet, sociale eller faglige, som du i særlig 
grad har kunne tage med videre ud i ’den 
virkelige verden’? 
Netværk er vigtige. Husk at dyrke den sociale 
side af studierne og hav et aktivt forenings- 
og festliv. Jeg var medlem af PF’s bestyrelse, 
hvilket jeg har kunnet trække på senere. 
Også i arbejdssammenhæng er folk glade for 
kolleger, som vil engagere sig i at skabe en 
god arbejdsplads med sociale arrangementer 
og god stemning.
Det er som bekendt en væsentlig faktor ved 
at finde sit ”første job” at have haft studie-
relevant job under studiet, og da det i Aarhus 
er forholdsvist svært at finde sådanne job, er 
det en mulighed at skaffe sig et studierele-
vant praktik job. 

Har du selv, eller vil du anbefale, at man tag-
er i praktik eller andet?
Jeg har selv været i praktik i Europa-kommis-
sionen (stagiaire) og vil stærkt anbefale det. 
Man får en økonomisk ydelse under praktik-
opholdet, så det behøver ikke engang koste 
noget. At være stagiaire i Europa-kommis-
sionen er en berigende oplevelse både fag-
ligt og socialt, og jeg kender flere, der har 
fået meget ud af det karrieremæssigt – ikke 
kun i forhold til det første job. Men jeg tror, 
det er vigtigt at tænke sig om, inden man 
tager et praktikophold – hvad er det for en 
retning jeg bevæger mig i med netop dette 
praktikophold, og hvordan ser det ud på mit 
CV. Det er vigtigt, at det ikke bare bliver en 
pause fra studierne, men at det netop bliver 
på et område, som man kan og vil engagere 
sig i fremadrettet.

Ellers vil jeg sige, at EU-systemet faktisk 
minder mere om en offentlig forvaltning i tra-
ditionel forstand end international politik. Så 
jeg vil umiddelbart mene, at jeg har haft 
større glæde af begrebsapparat og teorier fra 
offentlig forvaltning end dem fra IP. 
Personligt vil jeg mene, at mit ophold ved 
Europa-kollegiet i Brugge styrkede min EU 
viden markant og det kan stærkt anbefales 
som et supplement til kandidatuddannelsen i 
Århus.

Hvad synes du i særlig grad er forskellen på 
et job i den danske centraladministration og 
i Europa- kommissionen, er der særlige 
fordele eller ulemper i de to organisationer, 
herunder kulturen?
Jeg tror det varierer meget i forhold til, hvor 
du sidder henne i systemerne. Men generelt 
er vi nok lidt mere uformelle i Danmark sam-
tidig med, at det er lidt mere gennemsigtigt, 
hvem der træffer beslutningerne. Og så bety-
der netværk nok endnu mere i Bruxelles.

Hvordan vurderer du karrieremulighederne 
og karriereudvikling i henholdsvis centralad-
ministrationen i DK og i EU?
Helt generelt kan man nok sige, at hvis for-
målet er at blive kontorchef eller direktør så 
hurtigt som muligt, så er det nok lettere i en 
dansk kontekst.  Men der findes jo mange 
former for karriere – og ikke alle skal jo nød-
vendigvis være direktører. Og i den sammen-
hæng er der masser af spændende job og 
udfordringer i EU-systemet.

Hvordan befinder du og din familie jer socialt 
i Bruxelles, herunder er der et særligt dansk 
miljø eller er det ’intereuropæisk’? 
Det er igen, hvad man selv gør det til. Vi har 
mange venner fra hele Europa i kraft af, at vi 
begge tidligere har studeret ved Europakol-
legiet i Brugge og har gennemført praktik-
ophold i Europa-kommissionen. Så vi færdes 
i en ret international atmosfære. Men der er 
også et dansk miljø, som man kan færdes i. 
Det sværeste er faktisk at blive en del af det 
“belgiske” miljø – altså de egentlige lokale. 

“ E U - s y s t e m e t 
minder faktisk mere 
om en offentlig for-
valtning i traditionel 
forstand end interna-
tional politik
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Ph.D.-kavalkaden

Jeg mødes med Lasse på en grå, kold og våd 
september eftermiddag i den lukkede og    
efterladte samfundsfaglige kantine. Lettere 
forsinket dukker der en surferinspireret gut 

op. Han er 
nærmest for 
glad og 
i m ø d e k o m -
mende (dag-
ens øvrige 
tristhed taget 
i betragtning). 
Ved første 
øjekast op-
fylder Lasse 
Laustsen in-
gen af de 
onds indede 
f o r d o m m e , 
som af og til 
rettes imod 

Ph.D.-studerende. Her er der ingen briller, at-
tachemappe eller lidt for velstrøget skjorte.
Lasse tilbyder mig hurtigt en kop kaffe. Jeg 
erindrer, at kantinen er lukket og finder til-
buddet mistænkeligt. Jeg accepterer derfor 
modvilligt i håb om, på denne vis at kunne 
afdække en del af livet som Ph.D.-studerende. 
Lasse leder mig over til lokalerne, hvor det 
gamle samfundsvidenskabelige bibliotek lå. 
Lasse forklarer begejstret at disse lokaler er 
blevet omdannet til forskerkantine. 

Før vi kan indtræde i lokalet, trykker Lasse en 
længere adgangskode og får muligvis skan-
net fingeraftryk og øjenæblestruktur, hvilket 
resulterer i at de forseglede døre åbner sig 
langsomt (tænk Indiana Jones). Jeg har selv 
ikke betrådt gulvet i dette famøse lokale 
siden den skelsættende dag, hvor kompara-
tiv politiks absolutte hotshot Kees van Kers-
bergen gjorde sit indtog på Aarhus Univer-
sitet. Rent fysisk er skridtet ind gennem den 
åbne dør ganske ubetydeligt, men symbolsk 
mærker jeg straks vægten af at befinde mig i 
et lokale med så mange store  tænkere. 
Lasse leder mig erfarent igennem lokalet. Un-
dervejs drejer jeg hovedet febrilsk til højre 
og venstre i håb om at få øje på Jørgen Møller, 
Rune Stubager eller en anden af Aarhus Uni-
versitets mange celebs. Men jeg må skuffet 
acceptere, at mænd af den rank ikke har 
opnået succes ved at sidde i kantinen, og vi 
fortsætter ud i køkkenet. Lasse trykker let på 
kaffemaskinens touch-screen, hvorefter 
maskinen lader en række svulstige og friske 
kaffebønner danse ned af slisken. Snart sid-
der vi ved et bord med en kop mokka, som i 
sammenligning får samfundsfaglig kantines 
samme til at minde om kaffegrums. Og det er 
ellers normalt en ganske tålelig kop kaffe.
 
Om projektet
Lasses projekt tager udgangspunkt i hans 
speciale, som påviser at ”lækre” kandidater 
ofte får bedre valgresultater end andre kandi-

Lasse Laustsen har fornylig påbegyndt sit ph.d. projekt, som udpeger sammenhæn-
gen mellem politiske kandidaters udseende og deres valgresultat. Kandestøberen har 
mødt Lasse til en snak om projektet og livet som ph.d.-studerende – Er det den direkte 
vej til international akademisk superstardom eller en længerevarende fængselsdom i 
en rygergul celle? Kandestøberen undersøger…

Portræt af en ph.d.’er
Mikkel Sejersen

sejersen.mikkel@gmail.com

udseende og valgresultat

“ [Jeg vil i ste-
det] se på effek-
ten af symmetri i 
ansigtet på en 
given kandidat. 
Dette kendetegn 
har nemlig været 
fremhævet som 
attraktivt
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dater. I praksis har Lasse fremvist billeder af 
en række forskellige politiske kandidater for 
en gruppe respondenter. Disse respondenter 
er så blevet bedt om at vurdere de politiske 
kandidaters niveau af bl.a. kompetence, at-
traktivitet og ansvarsfuldhed. Lasse finder, at 
kendetegn som intelligens, ansvarsfuldhed 
og kompetence i vidt omfang beskriver den 
samme underliggende dimension. En dimen-
sion, Lasse vælger at kalde ‘kompetent’. Un-
dersøgelsen viser, at kandidater, som frem-
står kompetente, faktisk også klarer sig 
bedre ved valg. Emnet ligger i krydsnings-
feltet mellem biologi og samfundsvidenskab, 
hvor netop effekten af kandidaters udseende 
er blevet studeret meget. Lasse har testet 
sammenhængen i en dansk kontekst og slut-
ter herud fra: ”biologi og fysiologi er af-
gørende for den måde vi stemmer på”. Lasse 
uddyber ved at påpege at visse ansigtstræk 
kan virke negativt. Et eksempel kunne være 
at kandidater fra røde partier, som ser stærke 
ud, ofte får et relativt dårligt valg resultat. 
Lasse planlægger at videreudvikle denne  
forskning i sit ph.d. projekt, men efter tre 
uger som ph.d.-studerende er Lasse stadig i 
idefasen. Projektet kan bevæge sig i flere for-
skellige spændende retninger: ”En af mu-
lighederne er, at kigge mere direkte på an-
sigtstræk. Hvor jeg før (i specialet) spurgte 

respondenter, hvordan de opfattede en kan-
didats udseende, vil jeg i stedet      eksempel-
vis se på effekten af symmetri i ansigtet på 
en given kandidat. Dette kendetegn har nem-
lig været fremhævet som attraktivt,” forklar-
er Lasse. 

Livet som Ph.d.-studerende
Lasse beskriver sit nye liv som værende to-
sidet. En stor del af tiden går med at sidde på 
kontoret og læse artikler, som kunne være 
relevante for projektet. Helt generelt handler 
det om at blive bekendt med, hvad det sidste 
nye inden for forskningsfeltet er. I denne 
forbindelse beskriver Lasse også den mere 
glamourøse side af livet som 
Ph.D.-studerende. Lasse er fornylig hjem-
vendt fra studietur i Trondheim i Norge, hvor 
tiden bl.a. blev brugt på en dekadent middag 
med en overdådig dessert og norsk øl (som 
skiløbere har erfaret, er dette en ganske 
eksklusiv fornøjelse). Som underholdning til 
middagen var ingen ringere end legenden in-
den for politisk kommunikation, Shanto Ly-
engar. Desuden vil den ivrige læser også 
vide, at Lasse fornyeligt har været citeret i 
Politiken. 

Alt i alt må jeg slukøret indrømme, at mit 
møde med Lasse har rejst flere spørgsmål 
end svar: Er forskere bedre mennesker? 
Hvem i alverden er Shanto Lyengar? og en-
delig, bør man basere sit Ph.D.-projekt på 
den aldrende landeplage: Du’ for læk’r? 

Lasse fremviser forskerkantinen

Johanne Schmidt-Nielsen (Ø) og Otto Ohrt (S)
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Nyt fra Studienævnet

Gitte Sommer Harrits (formand for Studienævnet) 
 gitte@ps.au.dk

Katrine Bagge Salomonsen(næstformand for Studienævnet)
 20082205@ps.au.dk

Studiemiljøet på Statskundskab
I februar og marts 2011 gennemførte Aarhus 
Universitet en undersøgelse af studiemiljøet 
på hele universitetet. Resultatet af undersø-
gelsen kan ses på http://www.au.dk/studie-
miljo2011. 
I studienævnet er vi glade for studie-
miljøundersøgelsen, fordi det er en god an-
ledning til at få indsigt i de studerendes vur-
dering af mange forskellige forhold på 
studiet - især de forhold, der går udover den 
almindelige evaluering af undervisningen. 
Resultaterne af undersøgelsen i år viser vi på 
Statskundskabs- og Samfundsfagsuddan-
nelserne faktisk klarer os rigtig godt med 
hensyn til studiemiljø. Der er fx 86 % af de 
studerende, der føler sig godt tilpas på stu-
diet, og 82 % føler, at de er en del af et fagligt 
fællesskab. Overordnet har vi det altså rigtig 
godt på statskundskab, og det er vi rigtig 
glade for at finde ud af! 
Selvfølgelig er der også områder, hvor vi kan 
gøre det bedre. For eksempel er det kun cirka 
halvdelen af alle studerende, der oplever 
sammenhæng mellem undervisning, 
læringsmål og eksamen, ligesom det kun er 
knapt 20 %, der vurderer, at underviserne er 
gode til at bruge e-læringsplatforme til at ak-
tivere de studerende. Allerede nu er de for-
skellige afdelinger i gang med at præcisere 
læringsmålene for fagene, så formålet med 
undervisningen fremstår klarere. Klare 
læringsmål vil også kunne afklare forvent-
ninger til eksamen. Samtidig har vi løbende 
diskussioner af, hvordan man kan sikre sam-
menhæng mellem eksamen og undervisning. 

Som opfølgning på studiemiljøundersø-
gelsen har Aarhus Universitet afsat 11 mil-
lioner til en række pilotprojekter til forbed-

ring af studiemiljøet, og på Statskundskab 
har vi fået tilskud til fire pilotprojekter: 

1) Oprettelse af en læsegruppebørs for stu-
derende uden læsegruppe (på initiativ af 
Statsrådet)
2) Opstart at et mentorprogram for 
førsteårsstuderende
3) Faglig læringsdag for førsteårsstuder-
ende
4) Forsøg med ekstra vejledning for opga-
veseminarer på kandidatuddannelsen

Pilotprojekterne skal blandt andet forsøge at 
fastholde de studerende på studiet samt øge 
den faglige integration mellem undervisere 
og studerende. Faglig integration er første 
skridt til at forbedre vores uddannelse, og 
sikre at man opnår det største udbytte af un-
dervisningen. Den faglige læringsdag i no-
vember 2010 fik netop ros for dette, og eks-
tra vejledning på kandidatuddannelsen vil 
sikre mere kontakt mellem underviser og 
studerende på en uddannelse, hvor man ikke 
har mange undervisningstimer. Penge skal 
bruges inden udgangen af 2011, og derfor er 
vi allerede nu i gang med implementeringen. 

Ændringer offentlig politik, 1. re-eksa-
men
Herudover har studienævnet vedtaget en 
studieordningsændring af 1. re-eksamen i 
Offentlig Politik på 5. semester. På grund af 
centrale tidsfrister for gennemførelsen af 1. 
re-eksamen har det været nødvendigt at æn-
dre denne eksamen til en mundtlig eksamen 
uden hjælpemidler, med 30 minutters for-
beredelse og 30 minutters eksamination. Alle 
andre eksaminer i offentlig politik er uæn-
dret, dvs. en hjemmeopgave. Ændringerne 
træder i kraft allerede fra Vintereksamen 
2011/2012.

   Nyt fra

        Studienævnet
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Andersen, Hans, Professionelle i bureaukratiet – et studium af sammenhængen mellem professionali-
seringsgrad, red tape og performance.

Bech-Jørgensen, Lars, Asfalt er jo i realiteten dødkedelig – en analyse af, hvad der har betydning for omf-
anget af kommunernes brug af private aktører i varetagelsen af de kommunale opgaver – med vejvedlige-
holdelse som case.

Christersdóttir, Íris Huld, Has Activity-based Reimbursement an Effect on Quality of Education? An Analysis 
of the Effect of the Danish Taximeter System on Quality of University Education.

Hansen, Anne Aviaja Sif Wünsche, Når sparekniven skifter hånd. Et komparativt casestudie af gennem-
førelsen af budgetbesparelser i Aarhus Kommune.

Hansen, Christina Vinther, Formningen af danske gymnasieelever efter gymnasiereformen 2005 – et kvali-
tativt studie af et Foucault perspektiv.

Houe, Christian, Betydningen af kommunal organisering for omfanget af specialundervisning i folkeskolen.

Jensen, Camilla Bjarnøe, Changing the Wind. How Do Politicians change the Frame in the Media on Issues?

Juhl, Kristian Klein, Koordination I hierarkiets skygge. De danske regioners strategiske adfærd i forlængelse 
af Sundhedsstyrelsens specialeplan 2010.

Kofoed, Kristian Lund, I skyggen af nederlaget i 1864. Udenrigspolitikken under Estrup, Munch, Ellemann 
og Fogh – En sammenligning af det eksterne handlerum, det interne handlerum og beslutningstagerens 
foretrukne udenrigspolitik

Lunen, Jonas Birk, Sportscollege i Aarhus og Jylland. Ambitioner, forhindringer og løsninger.

Madsen, Thomas Løkke, Hvad er meningen med økologien?

Nielsen, Mette Grønvald (i samarbejde med Sofie Valentin Weiskopf), Økonomisk velstand og institutioner: 
Hvad er kausaliteten? Et kritisk studie af udvalgte undersøgelser af Acemoglu og skiftende medforfattere.

Nye specialer
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Olsen, Lea Faurholt, Syn på bureaukrati. En kvalitativ undersøgelse af frontmedarbejderes syn på red og 
green tape.

Pallesen, Eline Skjøttgaard (i samarbejde med Line Pedersen), ’Jamen altså i nogle samfund der vil man jo 
helst passe sine handicappede selv’ – sagsbehandleres brug af kulturelle stereotyper i mødet med mi-
noritetsborgere på socialområdet for voksne.

Pedersen, Line (i samarbejde med Eline Skjættgaard Pallesen), ’Jamen altså i nogle samfund der vil man jo 
helst passe sine handicappede selv’ – sagsbehandleres brug af kulturelle stereotyper i mødet med mi-
noritetsborgere på socialområdet for voksne.

Refslund, Bjarke, Udflytning af danske slagteriarbejdspladser. Lokale konsekvenser, globale perspektiver.

Skipper, Troels, Formandskabets betydning i et EU i forandring.

Sørensen, Jonas Toxvig, Danskernes holdninger til krigen i Afghanistan: Et eksperimentelt studie af hvor-
dan events og eliten påvirker opbakningen til Danmarks militære mission i Afghanistan.

Uhrenholt, Ida (i samarbejde med Hanna-Freya Winkelmann), Coproduction: Bedre, billigere og mere effek-
tivt? – Eller hvordan kommunernes implementeringsindsats påvirker effekten af coproduction.
Villadsen, Jesper Roesgaard, Danske politikere bag kulisserne – en indholdsanalyse af udviklingen I medi-
ernes dækning af politikeres privatliv.

Vilsen, Jon Lausten, Decentralisation, Accountability, and Access to Water: Analysing develivery of water in 
the local municipalities in South Africa.

Walkusch, Charlotte, Fleksible lønpakker i den offentlige sektor – en empirisk undersøgelse af offentlig 
ansattes opfattelse af fleksible lønpakker, fastholdelsespotentiale og jobmotivation.

Aarøe, L. (2011). Investigating Frame Strength: The Case of Episodic and Thematic Frames. Political Com-
munication, 28(2), 207-226.

Andersen, L. B. (2011). Teacher diversity: Do male and female teachers have different self-efficacy and job 
satisfaction?. Paper presented at egpa conference 2011, Bucharest, Rumænien.

Publikationer
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Andersen, L. B., Kristensen, N., & Pedersen, L. H. (2011). Public Service Efficacy. Paper presented at egpa 
conference 2011, Bucharest, Rumænien.

Arndt, C. (2011). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social democracy’s 
Transformation and Its Political Costs (Politicas ph.d.-serie). Århus: Forlaget Politica.

Arndt, C. (2011). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy’s 
Transformation and its Political Costs Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Binderkrantz, A. S. (2011). Diversity and Dominance in the Arctic. Ethnic Relations in the Greenlandic Bu-
reaucracy. Public Administration, 89(2), 522-536.

Binderkrantz, A. S., & Andersen, L. B. (2011). Guide til NVivo 9 Hans Reitzel.

Bækgaard, M., Østergaard Møller, S., Schøler Kollin, M., & Kloppenborg, H. (2011). Kommunernes udgifter 
til anbringelse af børn og unge KREVI. !!Accessed jan 01, 2011, fra http://krevi.dk/files/Kommunernes_ud-
gifter_til_anbringelse_af_born_og_unge.pdf

Bækgaard, M. (2011). Committee Bias in Legislatures with a High Degree of Party Cohesion: Evidence from 
Danish Municipalities. European Journal of Political Research, 50(3), 315-335.

Bækgaard, M. (2011). Frit valg i ældreplejen Krevi. !!Accessed jan 01, 2011, fra http://krevi.dk/files/RAP-
PORT_Frit_valg_i_aeldreplejen.pdf
Bækgaard, M., Serritzlew, S., & Blom-Hansen, J. (2011). Do Local Tax Limitations Work? Evidence from Dan-
ish Municipalities. Paper presented at XVI NOPSA Conference, Vaasa, Finland.

Bækgaard, M., & Kjær, U. (2011). Is there a gendered division of labor in assignments to political commit-
tees?. Paper presented at VI ECPR General Conference, Reykjavik, Island.

Christensen, T., Pedersen, A. B., Nielsen, H. Ø., Mørkbak, M. R., Hasler, B., & Denver, S. (2011). Determi-
nants of farmers’ willingness to participate in subsidy schemes for pesticide free buffer zones - A choice 
experiment study. Ecological Economics, 70, 1558-1564.

Christensen, J. G. (2011). Indvandrernes pris. Berlingske Tidende.

Christensen, J. G., Christiansen, P. M., & Ibsen, M. (2011). Politik og forvaltning (3 udg.) København: Hans 
Reitzel.

Christensen, J. G., & Mortensen, P. B. (2011). Når forvaltningen lurepasser. Politiken, kroniken.
Dadalauri, N. (2011). Tax Policy Formation and the Transnationalization of the Public Policy Arena (Politicas 
Ph.d.-serie). Aarhus: Politica.

Dadalauri, N. (2011). Tax Policy Formation and the Transnationalization of the Public Policy Arena Århus: 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Damgaard, E. (2011). Change and Challenges of Danish Parliamentary Democracy. I Bergman, T., & Strøm, 
K. (red.), The Madisonian Turn. Political Parties and Parliamentary Democracy in Nordic Europe (s. 76-111). 
Ann Arbor: University of Michigan Press.

Dinesen, P. T., & Sønderskov, K. M. (2011). Ethnic diversity of the micro-context and generalized trust: Evi-
dence from Denmark. Paper presented at 6th ECPR General Conference, Reykjavik, Island.
Elklit, J. (2011). Preferential Voting in Denmark: How, Why, and to What Effect?. Paper presented at The 
APSA 2011 Annual Meeting, .

Elklit, J., & Sundberg, J. (2011). Trying to Manage Hegemonic Control Using National Electoral Systems in 
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Autonomous Regions: Faroe Islands, Greeland, and Åland Islands Compared. Paper presented at ECPR Gen-
eral Conference, Reykjavik, Island.

Elklit, J., & Kjær, U. (2011). Who Votes for Different Political Parties at Local and National Elections: Inter-
level Split-Voting at the 2009 Local Elections in Denmark. Paper presented at ECPR General Conference, 
August 25-27, 2011 , Reykjavik, Island.

Elklit, J. (2011). Et essay om vanskelighederne ved at udforme en fornuftig udviklingspolitik på demokrati-, 
valg- og menneskerettighedsområderne. Paper presented at Nordisk statskundskabskonference, Vasaa, 
Finland.

Green-Pedersen, C., & Mortensen, P. B. (2011). The dynamics of Issue Competition: Avoidance and Engage-
ment. Paper presented at The 4th Annual Conference of the Comparative Policy Agendas Project , Catania, 
Italien.

Hansen, R. S. (2011). Equality of Resources and the Problem of Recognition. Res Publica, 17(2), 157-174.

Harrits, G. S. (2011). Knowledge and power in professional education: The impact of social resources on 
professional strategies among Danish Students. Paper presented at 25 th Conference, Nordic Sociological 
Association, Oslo, Norge.

Harrits, G. S. (2011). Political power as symbolic capital and symbolic violence. Journal of Political Power, 
4(2), 237-258.
Harrits, G. S., & Møller, M. Ø. (2011). Categories and Categorization. Towards a Comprehensive Sociological 
Framework. Distinktion, 12(2), 229-247.

Harste, G. (2011). Fear as a medium of communication in asymmetric forms of warfare. Distinktion, 12(2), 
193-213.

Jacobsen, C. B., Hvitved, J., & Andersen, L. B. (2011). (Mis)managing employee motivation? Obligatory stu-
dent plans, intrinsic task motivation and public service motivation for Danish teachers. Paper presented at 
egpa conference 2011, Bucharest, Rumænien.

Jennings, W., Bevan, S., Timmermans, A., Breeman, G., Brouard, S., Chaqués Bonafont, L., Green-Pedersen, 
C., John, P., Mortensen, P. B., & M. Palau, A. (2011). Effects of the Core Functions of Government on the 
Diversity of Executive Agendas. Comparative Political Studies, 44(8), 1001-1030.

Jensen, C. (2011). Less bad than its reputation: Social spending as a proxy for welfare effort in cross-na-
tional studies. Journal of Comparative Policy Analysis, 13(3), 327-340.

Jensen, C. (2011). Velfærdsstaten - en introduktion Hans Reitzel.

Jensen, C., & Mortensen, P. B. (2011). Austerity, Blame Avoidance, and the Politics of Partisan Retrench-
ment. Paper presented at Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, USA.

Johannsen, L., & Pedersen, K. H. (2011). The Institutional Roots of Anti-Corruptions Policies: Comparing the 
Three Baltic States. Journal of Baltic Studies, 42(3), 329-346.

Johannsen, L., & Pedersen, K. H. (2011). Path Making: Democracy in the Baltic States Twenty Years After. 
Politics in Central Europe, 7(1), 57-73.

Kersbergen, K. V., & Becker, U. (2011). The Small Corporatist Political Economies as European Socio-
Economic Model?. I Becker, U. (red.), The Changing Political Economies of Small West European Countries 
Kapitel 25.(s. 173–197). Amsterdam: Amsterdam University Press B.V..
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Kjær, A. M., Therkildsen, O., & Whitfield, L. (2011). Om igen : Dansk bistand til fattigdomsorienteret vækst 
skyder forbi. Kristeligt Dagblad.

Kjær, A. M., & Therkildsen, O. (2011). Elections in Africa: Mixed Blessings for Growth and Poverty Allevia-
tion !!Accessed jun 01, 2011, fra http://www.diis.dk/graphics/Publications/Policybriefs%202011/PB%20
-ELECTIONS%20IN%20AFRICA%20_MIXED%20BLESSINGS_SCREEN.pdf

Kjær, A. M. (2011). The political economy of productive sectors: Explaining regulatory initiatives in the fish-
eries and dairy sectors in Uganda. Paper presented at ECAS4 conference, Panel 69: Pockets of efficiency in 
the neo-patrimonial state: hotbeds for the return of the developmental state in Africa , Uppsala, Sverige.

Laustsen, C. B. (2011). Ti år efter. Et essay om terror, frygt og sikkerhed. I Fenger-Grøndahl, M. (red.), 11. 
september. Verdens tilstand ti år efter (s. 217-24). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Laustsen, C. B. (2011). 9/11 jako hollywoodská fantazie 25fps. !!Accessed aug 25, 2011, fra http://25fps.
cz/2011/911-jako-hollywoodska-fantazie/

Laustsen, C. B. (2011). Religion og politik - introduktion til temanummeret. Politica. Tidsskrift for politisk 
videnskab, 43(2), 141-142.

Lippert-Rasmussen, K. (2011). “Fairness, Responsibility, and Welfare” by Marc Fleurbaey. Economics and 
Philosophy, 27(2), 208-215.

Lippert-Rasmussen, K. (2011). Luck-Egalitarianism: Faults and Collective Choice. Economics and Philoso-
phy, 27(2), 151-173.
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Storskrald
Teatret Svalegangen lader det flyde med 
storskrald, når bandet Storskrald gæster 
teatret. Storskralds musik er udpræget 
teatralsk og fortæller historier med ironi, 
humor og det groteske som virkemidler.

Sted: Teater Svalegangen
Tid: Torsdag d. 20. oktober kl. 21
Pris: 40,- kr.

Minigolf
Aarhus minigolf tilbyder gratis minigolf 
for studerende hver torsdag kl 14-01. Du 
skal blot vise dit studiekort ved minigolf-
banen på toppen af Bruuns Galleri.

Sted: Bruuns Galleri
Tid: hver torsdag kl. 14-01 fra d. 22. sep-
tember - 15. December
Pris: Gratis

I Got You On Tape + support
Bandet der modtog P3 Guld-prisen for 
halvandet år siden er nu parate til at løfte 
sløret for nyt musikalsk materiale. Med 
Jacob Bellens karakteristiske vokal er de 
et lyt værd.

Sted: Voxhall
Tid: Torsdag d. 20. oktober døre: kl. 20 
start: kl. 21
Pris: 160,- kr

Kalender
Få inspiration til denne måneds kulturelle begivenheder i 

Århus i samarbejde med Across the Universe

Kulturnatten 2011 på IFSK
AtU afholder statskundskabs årlige 
kulturnat hvor foreningsgangen bliver 
fuldt med kulturelle tilbud i enhver 
afskygning og genre. Du får med ga-
ranti et godt grin og måske en enkelt 
ahaoplevelse i løbet af aftenen. Senere 
afholdes der efterfest i forhistorisk 
med livemusik. Så tag din læsegruppe 
under armen og oplev en side af IKSK 
du måske ikke viste fandtes.

Sted: Institut for Statskundskab
Tid: Torsdag d. 27. Oktober, kl. 17-23
Pris: Selve arrangementet er gratis, eft-
erfesten koster 20,- kr. for medlemmer

Kashmir performs ‘The Good Life’
I 1999 udgav Kashmir det meget roste 
og populære album ‘The Good Life’. Den 
gennemsnitlige statskundskaber vil nok 
kunne huske numre som ‘Mom in Love, 
Daddy in Space’ og ‘Graceland’. Denne 
koncert vil byde på en live-opførelse af 
albummets numre fra start til slut.

Sted: Voxhall
Tid: Fredag d. 28. oktober døre: kl. 20 
start: kl. 21
Pris: 295,- kr
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