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Først og fremmest vil vi gerne bringe en rettelse. Det er kommet os for øre, at Jul på IFSK til 
deres rus-introduktion præsenterede sig som ”Den eneste kreative forening på instituttet”. Kan-
dens førstehåndsvidne til denne løgnagtighed, protesterede på diplomatisk vis ved at undlade at 
klappe. Vi mener imidlertid, det er på sin plads med en korrektion af større dimensioner: Kære Jul, 
óKreativitetó har langt ₩ere aspekter end at klippe kravlenisser og spille Sßren Banjomus p¬ guitar, 
og vi er adskillige foreninger på foreningsgangen, som synes, vi kan tillade os at bryste os af at 
vÞre kreative ð og s¬ endda p¬ alle ₨re ¬rstider. Ingen sure miner herfra, vi bÞrer ikke nag ð dette 
skal blot ses som en korrektion. 

En sommer er gået, og der er sket ting og sager på Kandens redaktion. Umiddelbart er det svært 
at se de store materielle forandringer, for kontoret ligner sig selv – dog med undtagelse af tilve-
jebringelsen af et brugt køleskab med klistermærker, der vidner om en broget fortid i et heavy 
metal præget miljø… 

Det skrivende folk er også mest en dels intakt til trods for en lille udskiftning på grund af diverse 
udvekslings- og praktikophold. Men der er sket en vis omorganisering. Vi er blevet de to nye 
tovholdere p¬ bladet i stedet for Ste₧en og Sebastian, og vi glÞder os rigtig meget til hyggelige 
redaktionsmøder, dybdegående journalistik (og det der er knap så ambitiøst) og redigeringsdage 
med rigelige mÞngder ka₧e. 

Vi vil lÞgge os i forlÞngelse af Ste₧en og Sebastians linje: Kandestßberen er bladet, hvor alle, der 
har noget p¬ hjerte, kan komme til orde ð og alle er velkomne til at kigge forbi til ka₧e og hygge 
til redaktionsmøderne.  

Men der kommer også til at ske ændringer i bladet. Udfordringsstafetten erstattes af en ph.d.-
kavalkade, hvor forskellige ph.d.-studerende vil skrive om deres arbejde. Det vil mest være ph.d.-
studerende, der er ved at være færdige, som fortæller om deres resultater, men der vil også 
være ph.d.-studerende, der endnu ikke er kommet så langt i processen, som fortæller om, hvilke 
overvejelser de gør sig. 

Derudover vil vi gerne prøve at have et større fokus på, hvad der foregår på instituttet. Hvilke 
projekter er Statsr¬det involveret i? Hvad sker der i Studenterr¬det? Laver Kritisk Pro₨l, Frit Forum, 
PF og Kandidatforeningen nogle spændende arrangementer?  Dette håber vi i det kommende år, 
at kunne være med til at formidle videre gennem reportager og artikler.

Ellers er der vist kun tilbage at sige velkommen tilbage til alle fra en forhåbentlig dejlig sommer-
ferie, og vi håber at se mange både kendte og nye ansigter til redaktionsmøderne onsdag kl. 16. 

Kanden - klar, parat, start!
Leder

Bolette Danckert
Bolette_Danckert@hotmail.com

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk



PF byder alle nye studerende på IFSK 
velkommen, samt velkommen tilbage fra 

ferie til de mere garvede. 

Forud venter fester, foredrag, studieture 
og utallige fredagsbarer.

Vi starter med fredagsbar d. 4 sep kl 
15.00

Vi glæder os også til at se alle på IFSK til 
den store RUS-FEST d. 18 sep.

PF – Foreningen der elsker dig året rundt. 
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Institut for Statskundskab blev oprettet i 
1959 og har dermed 50 års jubilæum i år. 

Jubilæet blev fejret med et udvidet program 
til dette års Århus Seminar. Seminaret blev 
afholdt d. 21. August og var et stort tilløbs-
stykke for IFSK-veteraner fra hele Danmark. 
Læs mere på side 6-7. 

Specialfremstillet jubilæums-merchandice 
skal skabe mere sammenhold på instituttet, 
mener Rune Stubager. Læs hvordan og se 
Kandens modereportage på side 8.

Det politiske kontekst har sat sit præg på 
fagudbuddet på IFSK gennem de sidste 50 
år – læs om udviklingen i modefag og tids-
løse klassikere på side 10-11.

På side 12 ses resultatet af Kandens 
gravearbejde i gamle fotoarkiver. Se en 
perlerække af billeder af mange af de fore-
læsere, som også den dag i dag holder til i 
kontorerne på IFSK. Også billederne her fra 
siden er hentet fra støvede arkiver. 

I forbindelse med jubilæet har Kanden 
været i korrespondance med en række IF-
SK-kandidater som senere er blevet kend-
isser, eller som nu varetager interessante 
jobs rundt omkring i Verden. Læs hvad de 
gør sig af tanker i forbindelse med insti-
tuttets jubilæum på side. 14-15.

På side 16-17 afsløres hemmeligheden bag 
overlevelsen af de studerende på IFSK - og 
dermed en af kilderne til at IFSK overhove-
det har kunnet overleve og stadig gør det.

Endelig bringer vi på side 18-19 et indblik 
i Kandestøberens historie. Der præsenteres 
historiske øjeblikke, hårrejsende stridsmål 
og sågar erotiske udfarelser. 

God fornøjelse - og tillykke til IFSK!

IFSK’s 50års 

jubilæum

Tema:
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Århus-seminar 
- faglig dag for cand. scient. pol-veteraner

Fredag d. 21. august strømmede en stor flok kandidater fra IFSK tilbage til deres gam-

le institut for at deltage i Århus-seminaret. Århus-seminaret er et 1-dags kursus, hvor 

kandidater fra instituttet får mulighed for at blive fagligt opdateret på forskellige 

workshops og samtidig møde gamle studiekammerater.

Tema: Jubilæum

Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk 

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Århus-seminaret er et årligt arrangement, 
som har løbet gennem de sidste fem år. I an-
ledningen af IFSK’s 50 års jubilæum var semi-
naret udvidet til at omfatte ₨re faglige spor, 
som deltagerne kunne følge, og deltagerlist-
en var med 230 deltagere rekordlang. De ₨re 
spor som kandidaterne kunne følge var: (1) 
Danskernes politiske holdninger: Hvor står 
vælgerne? (2) Stabilitet og forandring i dansk 
politik og forvaltning, (3) Indvandrere, ₩ygt-
ninge og Danmark som ₩erkulturelt samfund, 
(4) International politik og demokratisering i 
verden omkring os. På hvert spor blev der af-
holdt tre workshops, hvor forskere fra IFSK 
fortalte om deres nyeste resultater inden for 
feltet, og hvor der også var mulighed for at 
deltagerne kunne stille spørgsmål. 

Institutleder Thomas 
Pallesen fortæller, at 
der er ₩ere grunde til 
at IFSK afholder semi-
naret. ”Vi holder semi-
naret for at vise kandi-
daterne fra instituttet, 
hvor statskundskaben 
står i dag - man kan 
se det som en slags 
efteruddannelse. Vi 
ser kandidaterne som 
ambassadører for IFSK. 
Seminaret er med til 
at styrke identiteten 
som statskundskaber 
fra Århus, og det kan 
smitte af, når dem som 

studerer nu skal ud og søge job blandt folk, 
som tidligere har studeret her. Desuden er 
det altid fornøjeligt at møde gamle studie-
kammerater”.

Workshops

På spor 1, som handlede om danskernes 
politiske holdninger, havde Rune Slothuus en 
workshop om hvordan man via eksperiment-
er kan påvise, at de politiske partier har ind-
₩ydelse p¬ vÞlgernes holdninger og udgßr 
vigtige pejlemærker i debatten. Deltagerne 
var meget spørgelystne og holdt sig ikke 
tilbage med at stille opklarende spørgsmål 
eller kommentere på Slothuus’ resultater. 
Efter at have vist, at personer med en stor 
politisk viden er mere følsomme overfor 



7

2009

hvilken politiker, der står bag et argument 
end personer med mindre politisk viden, som 
til gengæld forholder sig mere til selve argu-
mentet, advarede Slothuus om, at ”hvis man 
går meget op i politik, skal man passe på, for 
så risikerer man at gå glip af gode argument-
er”, hvoref-
ter det kækt 
lød fra salen: 
”Jamen, det 
er jo fordi vi 
allerede ved, 
hvad der er 
rigtigt”. 

Spor 4, som 
handlede om 
international 
politik og 
d e m o k r a -
t i s e r i n g , 
var ifølge 
tovholder Jørgen Dige Pedersen præget af 
håb om mere og bedre demokrati. Holdnin-
gen om demokrati som et ultimativt gode 
og demokrati hurtigst muligt for enhver pris 
blev dog også kort problematiseret af Clem-
ens Stubbe Østergaard. I sit oplæg omkring 
Kina pointerede han, at ”vi skal passe på hvad 
vi ønsker os, hvis vi arbejder for demokrati i 
morgen i Kina. Man kan nemlig let risikere, at 
demokrati i morgen i Kina vil betyde sejr til 
nationalistiske og konservative kræfter, som 
vil indsÞtte en Mao-₨gur ved roret ð en Mao-
₨gur som ganske vist vil vÞre folkevalgt, 
men ikke desto mindre ikke vil trække Kina i 
en mere vestlig demokratisk retning”. 

Anekdoter og nostalgi

Dagen bestod imidlertid ikke kun af fore-
læsninger og faglige input for deltagerne, 
da der også var mulighed for at møde gamle 
studiekammerater og mindes sin studietid. 
Kanden mødte en af deltagerne, Niels H. von 
Holstein-Rathloe, Sekretariatchef i BUPL på 
Nordsjælland, som fortalte: ”Det er spæn-
dende at være her. Det, at blive opdateret og 
få mulighed for at diskutere aktuel politik er 
meget vigtigt. Og så er jeg her selvfølgelig 

også for det gammeldags kammeratskab”. 

En anden begejstret deltager, Finn Seidelin, 
mødte vi foran ekspeditionen hvor han stod 
og kiggede op på tavlen, som viser hvor de 
forskellige forskere har kontorer. Pludselig 

udbrød han: ”Ej, 
lever de stadig! 
Ole Borre, Niko-
laj Petersen og 
Jørgen Elklit – de 
var gamle da jeg 
gik her, og nu 
er jeg 65.” Finn 
Seidelin fortæller, 
at han studerede 
på instituttet un-
der de store stu-
denteroprør, og 
han var blandt 
andet med til 
at gøre oprør 

mod dét, at de studerende skulle rejse sig, 
når forelæserne kom ind i lokalet: ”Jeg kan 
huske, at Erling Bjøl kom ind i lokalet, og vi 
blev alle sammen siddende. Han sagde ikke 
noget, men stod bare og kiggede ud på os, 
mens vi blev siddende og kiggede tilbage i to 
timer, indtil timen var slut, og han gik igen. 
Det samme skete til hver eneste forelæsning 
de næste tre uger. Til sidst gav han sig, og 
vi vandt.”

Så nok har vi stadig mellemlagspapir til ek-
samenerne, hvilket forekommer at være en 
eksamensmetode, der hører til i historie-
bøgerne, men nogle ting har altså forandret 
sig. På spørgsmålet om hvordan vores ud-
dannelse så vil se ud om 50 år, svarer Thom-
as Pallesen, at ”så længe vi har demokrati, vil 
der være brug for vores uddannelse. Så Gud 
forbyde at der ikke længere er noget, der 
hedder statskundskab. Det vigtige er at have 
en uddannelse, som laver forskning, der gør, 
at de studerende kommer ud med redskaber, 
som er brugbare”.
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Instituttøj skal styrke samhørighed
Tema:   Merchandice

Julian Sejr
20063872@ps.au.dk

I forbindelse med instituttets 50 års jubilæum vil der gennem Politologisk Bogformid-

ling blive solgt trøjer og krus, der ifølge Rune Stubager skal være med til at styrke 

sammenhængen på instituttet.

Der er ₩ere m¬der at fejre instituttets ju-
bilæum på og én af dem vil være lanceringen 
af trøjer og krus. Der er tale om, at instituttet 
har fået fremstillet t-shirts, polotrøjer og 
hættetrøjer samt krus – alt sammen i samme 
farve og stil. 

Rune Stubager, der udtrykker, at han har haft 
en ₨nger med i spillet, forklarer, at der p¬ 
trøjerne kommer til at stå “Political Science 
Aarhus University”, og at det ikke kommer til 
at være med AUs sodukodesign, men med en 
anden mere læselig skrifttype. Krusene kom-
mer i en dansk version med instituttets logo 
(roret) og både med og uden årstal.

Ideen bag det nye tiltag stammer ifølge Rune 
Stubager fra udlandets universiteter, især de 
amerikanske colleges, hvor det er et velkendt 

fænomen, at de 
studerende går 
rundt i tøj, der 
viser, hvilket uni-
versitet og institut 
de er tilknyttet. 
Dette “College 
Wear” skal give 
en følelse af 
s a m h ø r i g h e d , 
som, man håber, 
kan overføres til 
instituttet her i 
Århus. Stubager 
slår fast, at vi i 
forvejen har en 
stærk identitets-
følelse på insti-
tuttet, men at 
denne måske kan 
styrkes.

Det er derfor 
også menin-
gen, at de 
s tuderende 
skal være 
dem, som 
køber sig 
en trøje og 
et krus med hjem fra PB, fordi de ønsker at 
vise deres tilknytning til instituttet.      Om 
vi kommer til at 
se nogle af pro-
fessorerne i de 
nye trøjer, må 
vi vente med 
at se, indtil de 
nye institut-
trøjer og –krus 
bliver lanceret 
ved semester-
start i PB.  

Kandens model optræder 

her i en polo i damemodel, 

da herremodellen kun 

findes i meget store stør-

relser. Et bredere udvalg af 

størrelser efterlyses derfor.
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Fagudbuddet på IFSK gennem tiderne 

Tema: Jubilæum

Mette Grønvald Nielsen
20052585@ps.au.dk

I 1985 kom den første årsberetning for IFSK, 
og heri er fagudbuddet på kandidatdelen 
beskrevet. Det er ikke lykkedes os at opstøve 
tidligere fortegnelser med disse oplysninger, 
så undersøgelsen går således 24 år tilbage i 
tiden.I 1985 udbød Tøger Seidenfaden ”Kvin-
ders stilling i idehistorisk belysning” og Svend 
Auken og Jacob Buksti ” Arbejderbevægelsen 
i 1980’erne”. I dette år blev i alt 29 seminarer 
udbudt, og mange af dem afspejler tiden. 
Søren Winters seminar ”Ungdomsarbejds-
løshedspolitik- og administration” vidner om 
den store ungdomsarbejdsløshed, som her-
skede i 80’erne. Den første Golfkrig fra 
1980-1988 (Iran-Irak krigen) behandles i 
faget ”Golfkrigen og sikkerhedspolitik i den 
Persiske bugtó med Mehdi Moza₧ari. Kold-

krigstiden ses i faget” New Issues in Nuclear 
Strategy” med Michael A. Krasner. 

Kold Krig og andet fra fordums tid

Det er tydeligt, at Sovjetunionen og den kolde 
krig fylder meget på instituttet i årene før og 
efter murens fald. I 1986 udbød Mette Skak 
seminaret ”Sovjetunionen og Østeuropa – den 
spændte alliance” og i 1987 ”Sovjetisk uden-
rigspolitik under Gorbatjov”. Ligeledes udbød 
Jens-Jørgen Jensens ”Sovjetunionens Østeu-
ropapolitik og Vesteuropapolitik – foran-
dringer og vekselvirkninger” og Ole Nørgaard 
”Perestrojka” – de politologiske aspekter i 
komparativ belysning i 1988”. Sociologi var 
også beskæftiget hermed, og Curt Sørensen 
udbød faget ”Socialismens teori og politik”. 

Efter murens fald blev 
der udbudt seminar-
erne ”De politiska 
förnyelsesprocesser-
na i Östeuropa” af 
Sten Berglund og 
”Sovjetunionen og 
Østeuropa – før og 
nu” og ”Sovjetunion-
ens ’udenrigspolitik’” 
af Mette Skak i 1991 
samt ”Arbejderbe-
vægelse og det nye 
civilsamfund i ”Sov-
jet/Rusland” af Aksel 

I forbindelse med IFSK’s 50 års jubilæum kigger Kandestøberen tilbage i tiden på insti-

tuttet. I denne artikel gøres dette ved at grave ned i fagudbuddet gennem årene, for at se 

hvilken udvikling instituttet har gennemgået samt for at få et indblik i samfundsudvikling-

en. Mange af seminarerne afspejler tydeligvis begivenheder i samtiden, herunder Sovjet-

unionen og den kolde krig samt mere kønspolitiske spørgsmål. Der er dog også emner, 

som stadig behandles den dag i dag, som indvandrer-spørgsmålet og islamisme. Den 

nyere udvikling i fagene peger i retning af medier og politisk kommunikation.

Murens fald og 

ændringerne i 

Østeuropa har været 

genstandsfelt for 

flere fag på IFSK
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Vladimir Carlsen i 
1993. I 1985 og årene 
frem eksisterede et 
fagområde kaldet 
”EDB-specialisering”, 
hvor Peter Nannestad 
udbød faget ”In-
troduktion til data-
mater og EDB”. For 
nye unge studerende 
på IFSK skal her 
nævnes, at EDB og 
datamater er ord an-
vendt i gamle dage i 
forbindelse med 
computere.

Mere af det samme

Dog har ikke alt æn-
dret sig siden 1985. 
Jørgen Dige Pedersen udbød det år fag-
et ”Transnationale selskaber i den 3. 
verden” et fag, som kunne minde om ”Globa-
lisering og transnationale selskaber”, som 
udbydes i år. Et andet emne, som man umid-
delbart kan tro er af nyere dato, er emner 
som islamisme og terrorisme. Mehdi Mozaf-
fari har dog igennem alle år udbudt fag med 
fokus på disse områder: ”International ter-
rorisme” i 1986, ”De islamiske fundamental-
ister” i 1991, ”Islamisme: Ideologi, Strategi 
og internationale dimensioner” i 2003 og ”Is-
lamisme og totalitarianisme” i 2004.

Også Indvandrer- og integrationsdebatten, 
som dominerer dagsordenen i dag, har været 
behandlet på instituttet i mange år. I 1987 
blev seminarerne ”Indvandrekvinder i dansk 
virkelighed” (Joanna Wiecclaw-Hansen ) og 
”Etniske minoriteter og staten” (Øystein 
Gaasholt) udbudt. I 1989 ”Etniske relationer 
og kon₩ikter i Danmarkó (Ole Tonsgaard, So-
ciologi) og ”Flygtninge og indvandrere som 
problem i dansk politik ” (Jørgen Poulsen) 
samt ”Ethnicity and nationalism” (Øystein 
Gaasholt) og ”Etnocentrisme og nye højre-
bevægelser” (Lise Togeby) i 1992.

Feminismen på IFSK

Et emne som synes at være forsvundet nu, 
men som fyldte meget tidligere, er køns-

spørgsmålet. Drude Dahlerup fremstår som 
IFSK’s feminist med sine seminarer: ”Arbe-
jdsmarkedets kønsopdeling” og ”Samfunds-
vi-denskabeligt kvindeforskning” i 1987 
samt ”Metoder til undersøgelse af befolknin-
gens holdning til rødstrømpebevægelsen” og 
”Fordeling af arbejde efter køn i 1988” og i 
1993 ”Feminismens klassikere”. Andre har 
dog også været på banen med lignende sem-
inarer: ”Kvinder og Politik” (Lise Togeby, 
1986), ”Kønsspørgsmålet i politisk teori” 
(Ulla Skovgård Jensen, 1987) og ”Pige- og 
Kvindepædagogik” (Marianne Dreyer, 1987).

Medier og Politisk kommunikation

Emner som synes at være lidt nyere skud på 
stammen er medier og politisk kommunika-
tion. I 1995 udbydes faget ”Massekommu-
nikation i sociologi” og ”Valgkamp i 1994: 
Politisk retorik og politisk kommunikation” 
(Torben K. Jensen), i 2002 ”Politisk retorik og 
politisk kommunikation - den første folke-
tingsvalgkamp i det nye århundrede” (Asb-
jørn Skjæveland) samt ” Politik, Social Kapital 
og nye medier”. 
 
Om fremtiden vil byde på mere af det samme 
eller helt nye emner, vil kun tiden vise. I sid-
ste ende er det forskernes interesser, der er 
bestemmende for dette. 

Instituttet har udbudt fag om rødstrømpebevægelsen
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Snapshots fra 80’erne 
-Et dyk i de gamle fotosamlinger 

Kanden har været på jagt i gamle arkiver, og her er resultatet: Snap-

shots fra IFSK og af diverse forelæsere og professorer,  som de så ud, 

dengang græsset var knæhøjt, og brillerne skulle have glas så store 

som tekopper.

Be a star
24 September 2009 · 16:15
Aarhus University
The BCG matrix allowed many global companies to identify
and invest in their top performing businesses. We are looking
for star-performing students that we can help grow further
to achieve their own unique aspirations. In cooperation with
Economic Association we are happy to invite you to find out
more about how a career in strategy consulting can help you
reach your star potential. After the formal presentation, BCG
will host beverages and food.

Register on www.oekonomiskforening.dk by 23. Sep. 2009
The presentation will take place in Byg. 1324, Tvilling Aud.
For more information please visit www.bcg.dk

Grow Further.
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PF-fester, neo-neo-syntese og 

politiske paroler i retroperspektiv

En kandidatgrad fra IFSK kan føre til mangt og meget, og tager man et kig på Folketinget, reger-

ingen, danske ambassader eller diverse store virksomheder, vil man se at der har fundet en vis 

IFSK’isering sted. I forbindelse med jubilæet har Kanden været i korrespondance med en række 

IFSK-veteraner, som tænker tilbage på deres studietid i universitetsparken. 

Nicolai Wammen, borgmester i Århus
For mig var 90’erne forrygende, og jeg husker med stor glæde 
tilbage på min studietid. Som ærkeårhusianer kendte jeg byens 
mange muligheder på forhånd, men alligevel var det en helt ny 
verden, der åbnede sig for mig på Statskundskab. 
Jeg blevet suget ind i et fantastisk miljø med inspirerende men-
nesker, store udfordringer og høj faglighed, som gav os alle et 
gevaldigt rygstød til at erobre verden udenfor. 
I dag støder vi så jævnligt på hinanden derude – i verden udenfor 
– føler os forbundne og sender en varm tanke til rugekassen, som 

nu fejrer 50 års jubilæum. Til lykke og tak for indsatsen.   

Tema: Jubilæum

Bolette Danckert
Bolette_Danckert@hotmail.com

Lotte Hansen, direktør  for puplic affairs i kommunikationsfirmaet Mannov
Jeg var ikke hende fra Up With People  eller hende der kunne fortælle alt for mange 
detaljer om indiske toiletter. Jeg kom lige fra gymnasiet i mine selv-clorede cowboy-
bukser, med grøn stribe i siden første dag. Den trend var så øjensynligt helt slut 
i Århus. De første år havde jeg det sjovt med mit hold, men konkurrencen og de 
’relative karakterer’ fyldte for meget, ligesom gymnastiksalseksamen og spekula-
tionerne over ’hvad det mon var læreren ville have’.
Kompensationen var revyen, vi knoklede og havde det vanvittigt sjovt. Da jeg efter 
et par år tog studiet i min hånd og gjorde det til mit eget og tog ned til Luhmann 
i Bielefeld, og skrev speciale i retssociologi og fik etikken og journalistikken med, 
blev det et kald mere end en jobforberedende proces. Det var fantastisk og kom-

mer ikke igen.

Jeppe Tranholm-Mikkelsen, Danmarks ambassadør i Kina, Nordkorea og Mon-
goliet 
Jeg har aldrig fortrudt, at jeg valgte statskundskab i Århus. Jeg nød at læse og 
overvejede sågar at blive på instituttet. At jeg undervejs fandt min kone, gjorde 
naturligvis ikke fornøjelsen mindre. Fagligt gav uddannelsen mig et solidt grund-
lag for min efterfølgende karriere.
Som ambassadør har jeg fået bekræftet, at ”Statskundskab, Århus” er et meget 
stærkt brand. Jeg skulle engang afsætte en dansk kandidat til en international 
stilling. Jeg nåede ikke så langt i min præsentation, før den tyske generaldirektør 
afbrød mig og sagde: ”Er han kandidat fra Statskundskab i Århus, så behøver du 

ikke sige mere – ham tager jeg!”
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Tøger Seidenfaden, chefredaktør på Politiken
Hvordan var det anderledes at læse statskundskab i Aarhus for over 30 
år siden siden - nærmere bestemt 1976-83 (med et par års udenlandske 
afstikkere undervejs)?
Tjah. Fagligt tror jeg forskellen er overskuelig. Den store forskel ligger 
i den politiske kontekst: Tiden var stærkt venstreorienteret, og student-
erorganisationerne var, hvad man i dag ville betragte som sekteriske. 
Men samtidig hegemoniske. Brudfladerne gik mellem forskellige former 
for revolutionær socialisme, og forskellige marxistiske skoler. Flere forår 
i træk besatte vi instituttet. Jeg mødte godt nok op og stemte imod, og et 
lille mindretal blev væk, men det ændrede jo ikke facit. Fordi lærerne stod 
sammen på en solid socialdemokratisk-borgerlig platform, var disse be-
synderligheder dog mere stimulerende end skadelige for mit studieforløb. 
Tidsåndens omkostninger for “afvigere”, og tabet af faglighed, var større 
på de humanistiske fag, hvor også lærergruppen blev løbet over ende.
Man lærte at argumentere for sin sag, og forstod, at kollektive ideologiske 
vildfarelser kan lade sig gøre også i samfundets mest vidensbaserede insti-

tutioner - ja, netop der kan blive særligt ondartede og særligt kuriøse.

Bertel Haarder, undervisningsminister og minister for nordisk samar-
bejde
Fremragende lærere, spændende studiekammerater - det var min lykke 
på Institut for Statskundskab, der dengang var en barak på Trøjborgvej. 
Vi havde kun et enkelt undervisningslokale, hvor min årgang på ca 100 
studerende lige netop kunne finde plads.
Noget af det bedste var, at vi havde de juridiske fag sammen med de jura-
studerende, ligesom vi havde “rigtige” økonomer til økonomi. De særlige 
statskundskabsfag var af blandet relevans, lidt krampagtige, syntes jeg. 
Men pionerånden var stærk.
Hvad der manglede, var relevante studenterjob. Jeg var kirkesanger i 
Domkirken. Andre læste korrektur eller underviste. Efter første del tog jeg 
fuldtidsjob et år på Askov Højskole. Da jeg kom tilbage, havde studenter-
oprøret tilintetgjort alt åndeligt liv, så jeg måtte søge tilflugt i den grundt-
vigske studenterkreds og endte med at skrive speciale om Grundtvig, før 
jeg gjorde mig færdig på rekordtid, 5½ år plus året i Askov.

Mogens Storgaard Jakobsen, adm. direktør hos Capacent Epinion  
Mine interesser på statskundskab var international politik, blandt venner 
kaldet IP, samt til en vis grad idehistorie og sociologi. Det pudsige er, at 
det ubetinget var de fag, der viste sig at være allerlængst fra de emner, 
jeg beskæftiger mig med i arbejdslivet – nemlig metodelære og vælgerfor-
skning samt naturligvis markedsøkonomiske fag (som jeg måtte supplere 
med på HD-studiet).
 Jeg tror, at det er en god illustration på det væsentligste, jeg tror jeg fik 
med fra statskundskab, nemlig skærpede analytiske færdigheder. Evnen 
til at sammenholde og bearbejde information og koge essensen ud af det 
samt ikke mindst evnen til at sætte sig ind i nyt stof er noget, der kommer 
naturligt, når man har været trukket igennem statskundskabsmøllen. Der 
er et stykke vej fra at læse om neo-neo syntesen i International Politik og 
så til at drive en virksomhed – og så alligevel, det handler alt sammen om 
at fange det væsentligste i en given problemstilling.
 Jeg husker også det sociale liv med stor veneration. Jeg tror ikke, at jeg 
endnu officielt har fået takket de studerende, der påtog sig at arrangere 
PF-festerne. De serverede øllene og jeg drak dem. Fantastisk arbejdsdel-
ing. Et stort (og forsinket tak) hermed være givet.
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Hemmeligheden bag de 
studerende på IFSK 

50 år for IFSK, det er altså noget at være stolt af. Denne artikel har dog ikke til formål 

alene at takke elevernes flid og møjsommelighed for denne mærkedag, men at afdæk-

ke de ledende kræfter bag de studerende på IFSK. Hvem er det i virkeligheden, der står 

bag de dygtige, forholdsvist velernærede og moderigtige statskundskabsstuderende? 

Hvem er det, der gør os smarte til festerne, hjælper os gennem de kolde vinterdage og 

de mange timer på læsesalen? Hvilke kræfter er det, der er i spil? Som enhver anden 

undersøgelse må man starte med en undren, et spørgsmål, et ”hvorfor?”.

Darwin: ”Overlevelse”  

Med dette første spor i hus peger kompasset 
på mad. Her må forskningen nok erkende, at 
nok ₨ndes en lang rÞkke fßdekÞder i na-
turen, men at én er herskende på IFSK, nem-
lig: NETTO! Hvad var vi sultne, eksamensfor-
virrede og tømmermændsramte studerende 
uden Netto? Som små kalve ved koens yver 
vender vi troligt tilbage, uge efter uge, år ef-
ter år. Netto er fast leverandør af leverpostej 
til madpakken, billige Harboe øl til forfesten 
og andre lækkerier til spotpriser. Havde det 
ikke været for Netto, kan man kun gisne om 
standarden af de studerende på IFSK. Der 
synes således at være en unægtelig kausal-
sammenhæng mellem Netto og velernærede 
og veloplagte statskundskabsstuderende. 

Gud Herren

”Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans 
kvinde og gav dem det på. Og Gud Herren 
sagde: »Nu er mennesket blevet som en af os 
og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke 
rækker hånden ud og også tager af livets træ 
og spiser og lever evigt!« (Gamle Testamente, 
Første Mosebog, kapitel 3) I sig selv passer 
det Gamle Testamente godt på statskund-
skabsstuderende. Vi kender godt fra ondt og 
går med tøj på. Næste spor er derfor uden 
tvivl tøjgiganten Hennes og Mauritz, bedre 
kendt som H&M. Forskningsmæssigt knyt-
ter der sig en tydelig sammenhæng mellem 
IFSK og H&M. Da vi jo ikke er jurastuderende 
med forældrekøbte lejligheder og penget-
ræer i haven, er H&M en særdeles vigtig del af 

Tema: Jubilæum

Rikke Dahl
20073523@ps.au.dk 

Kirstine Barud Thomsen
kirstinebarud@hotmail.com
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enhver statskundskabers liv og ikke mindst 
tøjskab. Uden H&M var vi mange, der måtte 
ty til drastiske metoder, såsom plastikposer 
og velour, når tøjsamlingen skulle fornyes. 

Uden H&M kunne 
man faktisk frygte 
en total udebliv-
else af statskund-
skabsstuderende 
– Langelandsgade 
bliver altså ikke 
sjovere at cykle 
op ad i bar røv og 
gummistøvler.

Man kan (kritisk) 
dertil spørge sig 

selv, om det nærmere er IFSK, der er skyld 
i H&M’s overlevelse end omvendt? Vi lader 
denne forvirring stå hen uudforsket.

Chuck Taylor: ”All stars” 

Undersøgelsens sidste spor i vores søgen 
efter hemmeligheden bag de studerende på 
IFSK, tager afsÞt i et fodtßj, de ₩este IFSKõere 
har på eller bør have, nemlig klassikeren 
Converse. Man kan sige meget, men Arm-
strong sagde det godt: “That’s one small 
step for [a] man, one giant leap for man-
kind”. HURRA for Converse All Stars sko! Det 
er så her forskningens sidste spor ender. Det 
hæmmer menneskeheden ubehjælpeligt at 
gå omkring uden sko på og havde Converse 
ikke stået de studerende på IFSK bi, ville der 
være ødelæggende mange bare fødder. Kig 
engang rundt - måske du selv sidder med 
et par af de blå! Der er ingen tvivl om, at 
Converse er en tvingende nødvendig del af 
overlevelsespakken til IFSK. På enhver rigtig 
statskundskaber sidder der et par Converse 
All Stars. 
  

Konklusion:

Vi nåede aldrig at teste IKEA, men sammen 
med H&M, Netto og Converse All Stars bør 
IKEA rent empirisk have en særlig plads på 
væggen et sted på IFSK. 50 år er gået, og 
meget havde set anderledes ud uden disse 
giganter. Man kan generalisere ud og sige, 
at de ₩este nok ville vÞre en helt del mere 
sultne, gå mere nøgne omkring og sove på 
gulvet uden disse. Og for dem (statskundsk-
absstuderende), der blev trætte af dette må 
man antage, at de fandt sig en mere tiltal-
ende måde at tilbringe ungdommen på, og 
IFSK var, i værste fald, og mest modbydeligt, 
ikke rundet de 50.

Vi vil således gerne benytte lejligheden til at 
sige tak – af hjertet tak til IKEA, Netto, H&M 
og Converse All Stars. OG ikke mindst, tilly-
kke med de 50 år IFSK! 
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Blandt skrivemaskiner og 
erotiske noveller 

I forbindelse med jubilæumstemaet følte vi, at det var nødvendigt med en klassik 

narcissistisk tilgang til emnet. Derfor har vi sat os for at undersøge historikken bag 

institutbladet på IFSK.  

Dykker man ned i institutbladets historie, finder man både kvindekamp, studenter-

politiske intriger, eksamensbrok og ikke mindst erotiske noveller.

Kandestøberens kontor indeholder mange 
spændende ting. I en støvet kasse på hylden 
fandt vi således eksemplarer af et tidligere 
institutblad ved navn Aspekt, der (sandsyn-
ligvis) udkom første gang i februar 1988 og 
dermed havde sin storhedstid i slutningen 
af 80’erne. Aspekt-redaktionen valgte imi-
dlertid at nedlægge bladet i sommeren 1990 
efter en bitter kamp for at ska₧e redak-
tionsmedlemmer og indlæg til bladet. Vi kan 
ikke afvise, at dette kunne være en direkte 
e₧ekt af Schl¿ters karto₧elkur og konserva-
tive styring af landet. Bitterheden kan tydeligt 
fornemmes i fßlgende citat fra óA₩eder ledeó, 
der er redaktionens selvforfattede nekrolog 
over bladet: ”Afsky, kvalme, vrede grænsende 
til frygt. (…) ’REDAKTIONEN’ er et hult og in-
tetsigende begreb, der dækker over et (gyl-
dent?) udsnit på 3 promille!!” Dette suppleres 
af det spilteoretiske argument ”bladet er et 
kollektivt gode, som ingen vil bidrage til.”    

Efter et år med journalistisk tomrum på insti-
tuttet blev 
det nu-
værende 
institut-
blad født 
u n d e r 

navnet Kandestøberen, der udkom første 
gang i oktober 1991. Bladet kører således i 
dag på 19. årgang, og som der vil blive givet 
eksempler på senere i denne artikel, er der 

temaer, der er gået igen i løbet af årene (kry-
dret med mere unikke, fordybende artikler 
som eksempelvis et tresiders referat fra PB’s 
generalforsamling i 1997!)
 
Teknik og lay-out

Samtidig har der været mere eller mindre 
væsentlige fremskridt at spore på den teknol-
ogiske front. Institutbladet har altid været 
på forkant med 
udviklingen, og 
i det første num-
mer af Kandestø-
beren beskrives 
det, at indlæg 
gerne modtages 
i formatet ”40 
anslag (/tegn), 
10 pitch (alm. 
skrivemaskine), 
1,5 linieafstand, 
spaltebredde 11 
cm. Har du ingen 
skr ivemaskine 
eller PC’er, så 
snak med redak-
tionen om at 
låne KANDESTØ-
BERENS bruger-
navn.” Kandestø-
beren forsøgte 
altså allerede 
dengang at 

Tema: Jubilæum

- et rids i Kandestøberens historie
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udligne den sociale ulighed, eftersom den 
fattige studerende uden PC’er stadigvæk 
kunne have mulighed for at bidrage til bla-
det. 

Året 1992 huskes for især to historiske be-
givenheder. For det første vandt det danske 
landshold europamesterskabet i fodbold, og 
herudover var det året, hvor Kandestøberen 
begyndte at modtage indlæg på diskette 
(helst WordPerfect eller ASCII-₨l). Hvis dette 
skulle give problemer for folk, som ikke er så 
EDB-kyndige som Kandestøberen, ligger vi 
inde med et 57-siders WordPerfect-manifest 
fra 1989, der udførligt beskriver, hvordan 
man kopierer, markerer tekst, gør denne fed 
og lignende teknikaliteter.   

Forskellige tider, samme temaer - eller 

hvad?

Faste læsere af Kandestøberen erindrer 
sandsynligvis sidste års debat om de såka-
ldte CULT-piger, men det er ikke første gang, 
at kønsdiskussionen har været genstand for 
debat i institutbladet. Eksempelvis syntes 
en talskvinde for Kvindegruppen anno 1990 
(”en unik samling af kvinder”), at det ”ED-
DERGALME” var for meget, at Aspekt-redak-
tionen havde valgt at illustrere et indlæg fra 
gruppen med nedenstående tegning:

Herudover har der så sent som 1997 i 
Kandestøberen været debat omhandlende 

kvinder i studenterpolitik under overskrifter 
som ”Ja, jeg vil altså ikke vælges på mine 
ben!” samt ”Giv mig bare én god grund til at 
stemme på en kvinde.”

Et andet ømtåleligt emne, der har været 
genstand for mangt et debatindlæg gen-
nem tiden, er brok i forbindelse med ek-
saminer. Som eksempel kan nævnes en 5. 
semestersstuderende, der i 1991 skriver et 
debatindlæg omhandlende sommerens kom.
pol-eksamen. Når den studerende tænker på 
eksamenen, får han ”en usigelig trang til at 
tømme køleskabet for øl, genere naboerne 
med Sex Pistols og glemme alt om den to-
tale latterliggørelse af dele af de 4 første se-
mestre på Statskundskab.” Det må være op 
til læseren at vurdere, hvorvidt denne har-
celering har sin berettigelse, eftersom eksa-
mensspørgsmålene dengang lød:

1. En redegørelse for den i bilagstek-
sten anlagte sondring mellem det moderne 
og det post-moderne samfund.

2. En diskussion af sondringens an-
vendelighed til forståelsen af udviklingen i 
DDR/Sovjetunionen.

Som lovet kan vi slutteligt bringe et kort ud-
drag fra nogle af de mere saftige sider af 
institutbladets produktion. I februar 1994 
kunne studerende og ansatte ved IFSK få 
røde ører ved at læse følgende beretning om, 
hvad der kan ske på læsesalen en fredag af-
ten midt under Eleva2eren: 

”En kvinde godt oppe i fyrrerne ligger på gul-
vet med spredte nøgne ben vendt ind mod 
væggen. I sin højre hånd kører hun Rigsdag-
stidende fra 1932 op og ned af sine svul-
mende skamlæber, mens hun med lukkede 
øjne råber på Stauning.” 

Interesserede kan henvende sig til Kandestø-
berens redaktion, hvis de ønsker at læse den 
fulde, (nerve)pirrende beretning.
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Om at indse hykleriet

Debatindlæg
Ebbe Elhauge Kristensen

20071982@ps.au.dk

Der er nogle dage, hvor man kan acceptere, at de venstreorienterede er bedre men-

nesker. Det er de jo. Erkendelsen kan være hård, når man som ”ikke-venstreorienteret” 

(læs bl.a.: racist, fremmedfjendsk, menneskerettighedshader, fascist) må belave sig 

på et liv som et dårligt menneske. Ikke desto mindre må man acceptere, at det er den 

autoritative sandhed (som regel håndhævet af partisantørklædeklædt moralpoliti med 

parolen: er du DF’er eller hvad!?). 

Jeg har et rødt bånd om halsen

Men jeg vil ikke dele

Jeg ser et rødt flag smælde med velbehag

Men jeg vil have det hele

 

Jeg taler om solidaritet til alle og enhver

Men holder mig fra skat og bruger kollektivets produkt

Holder fast i moralen og helligheden jeg bærer

Det er det jeg kalder usselt og liberal ufornuft

 

Jeg tøjler tanker og ord

Det hele er baseret på min røde ideologi

Kører i midten af den politiske korrektheds spor

Jeg er en hykler som alle andre og dette er mit hykleri

En leder på den liberale net-
avis 180grader.dk ₨k mig til 
pludselig at tvivle på denne 
ellers indlysende erkendelse. 
Det er herunder lykkedes at 
sætte ord på tankerne og 
ordene på skrift. Husk nu 
derude at: Den, der er uden 
synd, skal kaste den første 
sten. Det gælder måske i 
allerhøjeste grad, når man 
har patent på det gode og det 
tolerante.
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Protestantisme og korruption 

Ph.d.-kavalkade

Kristian Pinderup Langbak
kpl@ps.au.dk

Hvorfor en ph.d. om forholdet mellem protes-

tantisme og korruption?

Korruption har en række uheldige kon-
sekvenser for bl.a. langsigtet økonomisk 
vækst, lighed og politisk stabilitet. Samtidig 
synes øget kendskab til korruptionens år-
sager at være en forudsætning for at forbe-
dre korruptionsbekæmpelsen, der i praksis 
har vist sig særdeles vanskelig. Netop prot-
estantisme forbindes i den henseende ofte 
med omfanget af korruption: Jo større andel 
af protestanter, jo mindre korruption – alt 
andet lige. På den vis kan det forventes, at 
den for-øgelse i andelen af protestanter, der 
i disse år opleves i en del stater i hhv. Afrika, 
Asien, Latinamerika og Østeuropa, automa-
tisk vil medføre mindre korruption. 
Spørgsmålet er dog, om optimismen er (vel)
begrundet. 

Ofte præsenteres linket mellem protestant-
isme og korruption i overensstemmelse med 
”Weber-tesen”, dvs. at den særegne prote-
stantiske etik ansporer til økonomisk og 
demokratisk udvikling (faktorer, der antages 
at reducere omfanget af korruption), ligesom 
den sociale etik i sig selv modarbejder kor-
rupt adfærd. Dermed er det væsentligt at 
huske på, at Weber-tesen, der udspringer af 
Den protestantiske etik og kapitalismens 
ånd, oprindeligt var tidsligt (ca. år 1500-
1900) og geo-gra₨sk afgrÞnset (Nordves-
teuropa). Det overordnede spørgsmål bliver 
dermed i første omgang, hvorvidt den prote-
stantiske etik kan bryde denne ramme ved fx 
at agere nutidig antikorruptionsmekanisme i 
stater i Afrika, Latinamerika, osv.

Hvordan lyder dine foreløbige hypoteser?

Der er pt. tre overordnede – snævert for-
bundne – arbejdshypoteser, der løbende re-
videres (sådan er virkeligheden som ”grøn” 
ph.d.-studerende!). Den første fokuserer på 
det geogra₨ske aspekt: Er sammenhÞngen 
mellem protestantisme og korruption iden-
tisk i forskellige regioner? Forventningen er, 
at der er betydende forskelle. Dette kunne 
potentielt skyldes, at den ”originale” prote-
stantiske etik udviklede sig som et modsvar 
til den katolske kirkes middelalderlige 
bodsinstitution. Med andre ord er der ingen 
garanti for, at en nutidig opblomstring af 
protestantisme indeholder den ”originale” 
etik, hvis katolicismen ikke ₨ndes som en 
”direkte” konkurrent i regionen. Altså kunne 
fx Afrika og Asien være regioner, hvor sam-
menhængen mellem protestantisme og kor-
ruption ikke nødvendigvis eksisterer. 
Spørgsmålet er i den forbindelse, om dette 
skyldes, at indholdet i protestantismen er 
anderledes her end andre steder, eller at ef-
fekt-en af en ellers identisk protestantisk 
etik ”druknes” af andre tilstedeværende so-
ciale etikker. Her kunne fx være tale om be-
tyd-ningen af patrimoniale og/eller familiis-
tiske kulturer.

Den anden arbejdshypotese stiller spørgsmål-
et, om korrupt adfærd forårsages af forskel-
lige handlingsrationaler betinget af omgiv-
elserne. Eksempelvis kan korrupt adfærd ved 
lave indkomstniveauer formodentlig tilskrives 
et rationelt instrumentelt ønske om at sikre 
”rimelige” livsvilkår, hvorimod betydningen 
af sociale etikker er sekundær. Hvor livs-
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vilkårene omvendt er ”tilfredsstillende”, kan 
det derimod forventes, at den guidende ef-
fekt af instrumentelt rationelle overvejelser 
er mindre – der levnes med andre ord plads 
til betydningen af sociale etikker, herunder 
den protestantiske. Hvis denne hypotese 
₨nder stßtte, er der s¬ledes i fßrste omgang 
tale om en moderniseringsrevisionistisk kva-
li₨cering af den moderniseringsteoretiske 
forestilling om faldende betydning af religion 
i takt med modernisering. Ydermere kunne 
den (eventuelt) manglende sammenhæng 
mellem protestantisme og korruption i en af-
rikansk kontekst ses i et nyt lys: Måske spiller 
protestantismen ingen rolle i forhold til kor-
ruption fordi den som social etik netop her 
”overdøves” af instrumentelt rationelle over-
vejelser om at sikre rimelige livsvilkår.

Den tredje arbejdshypotese omhandler, 
hvorvidt andelen af protestanter per se er 
den afgørende faktor. Betyder en stigning på 
10 procent point i andelen af protestanter 
nødvendigvis det samme for omfanget af ko-
rruption, når stigningen sker fra hhv. 5 til 15 
% af befolkningen, eller fra 30 til 40 %? Kan 
det tænkes, at gennemslagskraften af den 
prote-stantiske sociale etik på samfundsniv-
eau (fx på korruption) delvist afhænger af, 
hvor på procent point skalaen andelen af 
protestanter be₨nder sig. Alternativt er det 
afgørende måske snarere, hvorvidt protes-
tantismen udgør den dominerende sociale 

etik, dvs. ”styrkeforholdet” til fx andre re-
ligiøse etikker er det interessante. Uanset 
hvad, s¬ kan dette potentielt in₩uere p¬ fx 
den afrikanske case: Måske skyldes den 
(eventuelt) manglende betydning af protes-
tantisme på omfanget af korruption, at an-
delen af protestanter ganske enkelt ofte er 
for lille. Fortsætter den protestantiske bølge 
i de kommende årtier, er det i så fald ikke 
utÞnkeligt, at den óh¬bedeó e₧ekt sÞtter ind 
undervejs også her.

Så korruption skal bekæmpes ved at om-

vende folk til protestantismen?

Ovenpå den her lovprisning af protestantis-
men, kan jeg godt forstå dit spørgsmål. Sva-
ret er naturligvis ”nej”. Man kan ikke tvinge 
folk til at tro, og der er ingen grund til at se 
den protestantiske missionær som ”soldaten” 
i kampen mod korruption. Omvendt skal det 
ikke negligeres, at der i den ”originale” prote-
stantiske etik potentielt er ”noget”, der re-
ducerer omfanget af korruption på sam-
funds-niveau. I bedste fald burde dette 
ónogetó identi₨ceres mere prÞcist, hvorefter 
det aktivt kunne anvendes i kreationen af fx 
korruptionshindrende politiske og bu-
reaukratiske kulturer i lande, hvor protestan-
tismen ikke ”gør arbejdet af sig selv”. 
Spørgsmålet er så, hvor realistisk det er i 
praksis. 
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PraktiKanden

Hvert semester drager studerende fra IFSK udenlands for at indtage – eller måske ret-

tere lade sig indtage af – Verden. I dette efterårssemester vil Marie Thorlacius-Ussing, 

Louise Kure Larsen og Jakob Orbesen reportere hjem til PraktiKanden om slagets gang 

i henholdsvis Canada, Hong Kong og England. I denne artikel vil de i første omgang 

præsentere deres tanker om samt forventninger og forberedelser til opholdet.

Udveksling med uventet fransk islæt

Som så mange andre IFSK´ere har gjort før 
mig, valgte jeg op til studiestart at pakke mit 
jordiske gods, forlade de trygge gule mure 
og prøve lykken som udvekslingsstudent i 
Canada. 

Forud for beslutningen om at tage et semes-
ter i udlandet lå det klassiske ønske om at 
se og opleve noget nyt og prøve mig selv af 

i et andet land langt væk hjemmefra. Da jeg 
ikke havde mod på at rejse de ca. 50.000-
100.000 kr., det ofte kræver selv at betale sit 
ophold på et udenlandsk universitet, valgte 
jeg at søge universitets udvekslingsaftaler, 
som koster gratis – i hvert fald i forhold til 
”tuition fees”. 

Når man søger en plads via universitetet, kan 
man til gengæld ikke være helt sikker på, 
hvor man ender. Jeg ville gerne til et engel-
sksproget land, hvor man ogs¬ kunne ₨nde 
nogle miljø-politik fag og søgte derfor for-
skellige canadiske universiteter. Ironisk nok 
₨k jeg efterfßlgende tildelt en plads p¬ Con-
cordia University i Canadas fransksprogede 
provins Quebec. 

Efter at have sikret mig at de rent faktisk 
underviser på engelsk og ikke fransk, som 
jeg hverken taler eller forstår, kunne arbej-
det med at vælge fag og få styr på de prak-
tiske ting begynde. Omfanget af forarbejde 
og deadlines i forbindelse med at komme på 
udveksling skal ikke undervurderes, og må 
nok betragtes som en del af oplevelsen, men 
jeg satser på at det bliver det hele værd! Ind-
til videre har jeg fået de fag, jeg gerne ville, 
formået at navigere rundt på trods af elendi-
ge franskkundskaber og kan nu se frem til 
studiestart og rusuge nummer to sammen 
med de andre internationale studerende. 

Praktikanden

- på vej ud for at indtage Verden

Marie Thorlacius-Ussing
Marieussing@hotmail.com

Louise Kure Larsen
Finogflot@yahoo.dk

Jakob Orbesen
Jorbesen@tdcadsl.dk
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Next stop: Hong Kong

Mit navn er Louise Kure Larsen. Jeg blev BA. 
Scient. Pol sommeren 2009, og jeg skal i 
perioden 01.08.2009 – 01.08.2010 være i 
praktik ved det Danske Royale Generalkon-
sulat i Hong Kong.

I forhold til selve stillingen har jeg overve-
jet ting som: Hvad er det egentlig, jeg har 

i bagagen, 
som sætter 
mig i stand 
til at kunne 
klare det 
forestående 
arbejde? Kan 
jeg trække 
på de fag 
jeg har haft? 
Forenings-
a r b e j d e t ? 
Studiearbej-
det? Hvad får 
jeg egentlig 
ud af at tage 

et år i praktik i udlandet? Hvordan stiller det 
mig bagefter?

På forventningsfronten forventer jeg først og 
fremmest, at det bliver en kæmpe oplevelse 
at arbejde på konsulatet og at lære byen at 
kende! Derudover forventer jeg, at der vil 
blive stillet høje krav fra konsulatets side, 
især fordi jeg kommer til at indgå i et lille 
team, hvor folk skal kunne stole på, at man 
udfører sit arbejde ordentlig, bl.a. fordi det 
typisk skal anvendes til eksterne parter. 
Denne forventning hænger unægtelig også 
sammen med det forhold, at jeg forventer 
meget af mig selv. Jeg vil være en medarbej-
der, de kommer til at stole på, og som de tør 
overgive ansvar til. Det var blandt andet også 
derfor, jeg valgte at gå all in på en praktikpe-
riode på ét år. Jeg vil naturligvis gerne have 
meget ud af opholdet, men samtidig er det 
vigtig for mig, at konsulatet om et år kan se 
tilbage på året og føle, at den arbejdsindsats 
jeg har lagt, har gjort en forskel i perioden. 

Farvel til forelæsende monologer - Jakob 

Orbesen kaster fortøjningerne

I modsætning til mine medforfattere på den 
internationale sektion af Kanden, er mit ud-
landsophold ikke en del af uddannelsen på 
statskundskab. Jeg læser til gengæld en hel 
kandidatuddannelse i England (MA, interna-
tional journalism). 

Når jeg har søgt ind i England, er det primært 
fordi, journalistiske aspirationer begræns-
es af sproget, de bliver udtrykt på. Og en-
gelsk er i sagens natur nemmere at formid-
le bredt end dansk. Men det er i ligeså høj 
grad et spørgsmål om, at det var mig magt-
påliggende at komme ud i den verden, vi på 
statskundskab bruger så meget tid på at stu-
dere. Personligt er jeg af den overbevisning, 
at en titel ikke er mere værd end personen, 
der bærer den. Og hvis Århus studenterhus 
er det længste væk, vi når, fra vore beskedne 
studiekamre, så er der langt til Bollywood! Og 
siden staten betaler billetten, så er det bare 
at smide fortøjningerne og giv los fra land. 

Desuden forventer jeg, udover at udvikle mig 
personligt, at en engelsk uddannelse vil give 
mig nogle væsentlige akademiske erfaringer. 
Uddannelsessystemet i England er vidt for-
skelligt fra det, vi kender. Min forventning er 
desuden, at det er noget mere praktisk end 
de lange forelæsende monologer, vi lægger 
ryg til uge efter uge på statskundskab. 
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Kandidatforeningen bekæmper krisen
- invitation til erhvervsmesse 

Kandidatforeningen

Edith Jakobsen Hansen
20052267@ps.au.dk

Dette er en historie om hårdt arbejde, stædighed og risiko for økonomiske øretæver. 

En historie, der tager sin begyndelse en frostklar aften i februar, da den nye bestyrelse 

i Kandidatforeningen trådte til. Straks besluttede de gæve seniorer, at succesen fra 

de foregående to erhvervsmesser måtte kunne gentages. Blåøjede, naive og med en 

ukuelig optimisme satte de sig målet: 18 stande med ministerier, kommuner, styrel-

ser, private virksomheder og organisationer, alt hvad en statskundskabers hjerte kan 

begære.

Fulde af kampgejst og med telefonen i hånd, 
red de ud på det store farlige arbejdsmarked. 
Som i alle eventyr, er der imidlertid også en 
drage i dette. Thi på arbejdsmarkedet mødte 
der dem et forfærdeligt syn. Side om side 
med Erik og Anni stod de dér på grænsen til 
den virkelige verden, og ak! den var ganske 
af lave. óVi ansÞtter ikke ₩ere i ¬r,ó sagde den 
sortseende og kortsynede HR-chef og gemte 
sig bag fjenden, Den Stygge Finanskrise. 

Kandidatforeningens erhvervsmesseudvalg 
kiggede rådvilde på hinanden. ”Jeg giver ikke 
op!ó sagde So₨e beslutsomt. óS¬ bager jeg 
bl¬bÞrmu₪ns,ó stemte Signe i. P¬ den m¬de 
gik der fem måneder, hvor vores gæve helt-
inder tog handsken op og modigt duellerede 
sig vej igennem arbejdsmarkedet. Og som 
med Anni, der ₨k sin Erik, lykkedes det - med 
gode argumenter og hårdt arbejde - til slut 
udvalget at indgyde de fortvivlede HR-chefer 
håb, overvinde Den Stygge Finanskrise og 
stable en erhvervsmesse på benene.

Og det er ganske vist!

For dig, der snart er færdig med studierne, 
er Kandidatforeningens erhvervsmesse den 
perfekte chance for at møde din kommende 
arbejdsplads. Er du ikke helt så langt endnu, 
er messen en alle tiders mulighed for at ₨nde 
en spændende praktikplads, et studiejob, 
eller blive inspireret til, hvad du kan bruge 
din uddannelse til. 

Det er lykkedes os at samle en masse spæn-
dende arbejdspladser. Blandt standene på 

messen kan du fx ₨nde Finansministeriet, 
Konkurrencestyrelsen, Rambøll, Miljøminis-
teriet og Region Midtjylland. Og som noget 
nyt har vi i år udviklet messen, så den har 
₩ere tilbud end blot jobs, s¬ledes bliver der 
mulighed for at få gode råd og kyndig vejled-
ning omkring uddannelse og jobsøgning. 

Så sæt kryds i kalenderen d. 1. oktober, vi har 
nogen du skal møde! – Og de kommer alle 
for at møde dig og besvare dine spørgsmål, 
store som små.

Vi glæder os til at se dig til Erhvervsmessen 
d. 1. oktober i Samfundsfagenes Kantine!
Kærlig hilsen Kandidatforeningen



en dagsorden der 
rækker ud over din 
egen
Hos Rambøll Management Consulting bliver du en del af et dynamisk og 
fagligt inspirerende miljø. Vi løser både danske og internationale opgaver, 
og vi rådgiver inden for områder som velfærd, beskæftigelse, integration, 
erhvervsudvikling, administrative byrder, it samt organisations- og
ledelsesudvikling. Sammen med vores engagerede medarbejdere vil du 
komme til at skabe kvalitet og værdi for vores kunder.

Vi søger i øjeblikket skarpe og talentfulde praktikanter, der har mod på at 
tage del i disse spændende udfordringer.

 
www.RaMboll-ManageMent.dK/PRaKtIKant
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Summer school i Bad Schandau juni 2009
- Tema: Agent-based modeling

Summerschool

Martin Bækgaard
martinb@ps.au.dk

Jeg brugte i midten af juni to uger på at deltage i en summer school i Bad Schandau 

nær Dresden om emnet agent-based modeling (ABM). Det skulle vise sig at være to 

uger, der var rigtig godt givet ud.

ABM er en metode, hvor man opbygger et lille 
computerprogram, som f.eks. kan bruges til 
at lege med ens aktørantagelser, og hvilken 
betydning en ændring i aktøradfærden har 
for resultaterne på makroniveau. Man under-
søger altså med andre ord, hvilke resultater 
ens teoretiske antagelser leder frem til, og 
det kan være nyttigt i mange sammenhænge. 
ABM er f.eks. blevet anvendt til at undersøge 
så vidt forskellige ting som informationsud-
veksling og lÞring i organisationer, ₨rmaers 
fødsel og død, alliancedannelsen op til anden 
verdenskrig, ghettodannelse og meget andet. 
Selv forsøger jeg at anvende metoden til at 
undersøge, hvordan forskellige institution-
elle regler påvirker politikersammensætning-
en i parlamenter samt til at illustrere, hvor-
dan partier tilpasser deres strategier i forhold 
til tidligere valgresultater for at opnå det 
bedst mulige resultat i fremtiden. 

Man skal nok være lidt nørdet for at give sig i 
kast med ABM, idet det indebærer en hel del 
programmering, men det er faktisk ganske 
skægt, når man kommer i gang med det, og 
principielt er denne type af modelbygning i 
virkeligheden ikke så forskellig fra, hvad vi 
gør, når vi bygger statistiske modeller. Den 
indebærer blot nogle andre udfordringer og 
muligheder. 

På kurset deltog ca. 25 deltagere, fortrinsvis 
ph.d.-studerende men også enkelte kandi-
datstuderende, som kom fra alle dele af ver-
den (og jeg mener virkelig alle dele af verden 

- alle beboede kontinenter var repræsen-
teret) og fra mange forskellige fagdiscipliner. 
Det gjorde, at der også var tale om lidt af en 
kulturel oplevelse, og det var ganske stimu-
lerende at snakke med studerende, som til 
daglig arbejder med noget helt andet end en 
selv. 

Underviserne var tre tyske professorer og en 
amerikansk professor fra Humboldt State 
University. Alle meget engagerede og utrolig 
rare og hjælpsomme. Selve undervisningen 
foregik på engelsk. De første fem dage gik 
primært med forelæsninger og øvelser fra kl. 
9-18 dog afbrudt af en middagspause. Nogle 
hårde men rigtig 
lærerige dage. I 
weekenden var 
der arrangeret 
hiking i de 
smukke om-
kr ing l iggende 
bjerge samt en 
tur til Dresden, 
hvor man efter-
hånden er ved at 
være langt med 
genopbygningen 
efter at byen blev 
bombet sønder 
og sammen i 
februar 1945. 
Byen og området 
i det hele taget er 
meget smukt og 
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bestemt et besøg værd. I kursets sidste uge 
havde vi mulighed for at arbejde med vore 
egne projekter, hvilket var superfedt og en 
rigtig god måde at lære på. Havde vi 
spørgsmål, stod der altid en underviser parat 
til at hjÞlpe, og jeg oplevede ₩ere gange, at 
en af underviserne satte sig for at hjælpe en 
halv times tid med at videreudvikle min 
model. Så kan man vist ikke forlange mere!

Alt i alt er der tale om et kursus, som jeg 
varmt kan anbefale andre at deltage i i 2010. 
Man lærer en metode, som man ikke har mu-
lighed for at lære herhjemme. Desuden er det 
faglige udbytte stort, og man får en masse 
gode kontakter rundt om i verden. Og så er 

det billigt. Hotelopholdet blev i år dækket af 
arrangørerne og desuden kunne studerende, 
som ikke ₨k dÞkket opholdet p¬ anden vis, 
søge dækning af rejseudgifterne til og fra 
Dresden. Ansøgningsfristen ligger i slutnin-
gen af februar 2010.

Flere oplysninger kan fås på sommerskolens 
hjemmeside:
http://141.30.134.31/summerschool/in-
dex.php?page=overview
eller hos Martin Bækgaard (MartinB@ps.au.
dk).

 

… BYDER VELKOMMEN TIL ET NYT SEMESTER 
StatsRådet er de studerendes fagråd ved Institut for Statskundskab. Dette betyder, at vi er en 
interesseorganisation, der har som formål at sikre de bedst mulige forhold for de studerende ved 
IFSK. 

StatsRådet holder møde hver anden uge, hvor forskellige studenterpolitiske emner diskuteres, og 
der tages beslutninger i aktuelle sager. Møderne er åbne for alle, både nye og etablerede 
studerende. 

Men StatsRådet er ikke kun politik og lange møder. Vores kontor ligger på foreningsgangen, og er 
åbent for alle studerende på IFSK til en lille snak og en kop kaffe/øl. 

På vores hjemmeside (www.ps.au.dk/statsraad) kan du finde oplysninger omkring StatsRådets 
medlemmer og arbejdsopgaver, samt om studenterpolitik, såvel på lokalt plan som på fakultets- og 
universitetsniveau. 

Skriv til os hvis du har spørgsmål på statsraad@ps.au.dk, hold øje med mødedatoer på 
opslagstavlen uden for vores kontor eller kig forbi til en snak og en kop kaffe/te. 
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  Til Mellemøsten med Huntington i bagagen                        

Tænder man for tv’et, ser man uskyldige mennesker blødende blive transporteret væk 

i ambulancer efter endnu en selvmordsbombe med hulkende niqab-klædte kvinder 

efter sig – og er man heldig, ser man måske tv2’s Steffen Jensen iført sikkerheds-

vest og for stor krigshjelm midt imellem affyrede skud og kampvogne. Læser man på 

Udenrigsministeriets hjemmeside kastes der om sig med fraser som ”betydelig risiko” 

og ”en generel terrortrussel”, og læser man i International Politik-pensum forklarer 

Huntington, at et kulturelt møde med denne del af verden med stor sandsynlighed 

vil ”clashe”. Det var ikke uden bekymringer vi i forbindelse med Mellemfolkeligt Sam-

virkes projekt NEXT STOP – støttet af Udenrigsministeriets program Det Arabiske Ini-

tiativ – tog 3 uger til Jordan og Syrien.

Med MS i Mellemøsten

Jonas Kraft
20072248@ps.au.dk 

Mette Riber Dreisler
20070989@ps.au.dk

Vi kan allerede nu afsløre, at vi på vores rejse 
i Jordan og Syrien hverken så selvmordsbom-
bere eller terrorister med bomber i turbanen 
– og nej, vi rendte desværre heller ikke ind i 
Ste₧en Jensen. Men det er m¬ske netop ogs¬ 
hele pointen med denne artikel: Mødet med 
syreren, jordaneren og den mellemøstlige 
kultur var ikke så problematisk og så kon-
₩ikt₩ydt, som vi havde frygtet og ð nok ogs¬ 
til en vis grad – forventet. 

Dansker i Mellemøsten

Specielt som danskere var vi bekymrede for, 
at vi kunne rende ind i fornærmede blikke, 
lukkede døre og kontante afvisninger efter, at 
Muhammed-tegningerne og genoptrykket af 
dem havde forarget det meste af Mellemøsten 
og sat Danmark øverst på diverse terrorgrup-
pers ønskeseddel. Denne forestilling viste sig 
dog at være så stor en vrangforestilling, at 
det var grænsende til det pinlige. Overalt hvor 
vi gik i både Syrien og Jordan, blev vi mødt 

med et åbent, imødekommende 
(og til tider halvkomisk) ”Wilcam, 
wilcam” – om det så var i mødet 
med en tilfældig forbipasserende i 
parken eller imamen fra den kon-
gelige moské i Amman. Mange 
steder mødte vi folk, der var vil-
lige til at ofre ₩ere timer ð nogle 
gange ₩ere dage ð p¬ at vise os 
rundt i fx Damaskus i Syrien. Det 
kan ikke andet end siges, at det 
syriske og det jordanske folk er 
utrolig gæstfrie og åbne over for 
fremmede – også selvom man 
er dansker. Noget vi i Danmark 
måske ikke har så meget af.

Muslim Brotherhood og Stor-

muftien i Syrien

I løbet af vores rejse stødte vi 
selvfølgelig også på tanker og 

Ruten gennem Jordan og Syrien
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ideer, som vi på ingen 
måder kunne erklære 
os enige i. Da vi i Jor-
dan mødte den meget 
rettroende muslimske, 
politiske organisation 
Muslim Brotherhood, 
lagde de fx ud med at 
give os en meget al-
ternativ gennemgang 
af verdenshistorien, 
som basalt set bestod 
i, at alt var kaos før 
profeten Muhammed 
kom og gennemtrum-
fede retfærdighed og 
fred. Ligeledes afviste 
Stormuftien, det øver-
ste religiøse overhoved i Syrien, blankt Dar-
wins teori om Survival of the ₨ttest. 

Hijab og Hip-hop

Vores møde med de jordanske og syriske 
unge, både piger og drenge, gav os en ide om, 
at det liv vi lever i Danmark på mange måder 
minder om unges liv i Jordan og Syrien. Lige 
meget om man hedder Muhammed, Mads, 
Leila eller Line, så er det samme problem-
atikker, man som ung stilles overfor. Således 
spiller kærester, musik, universitetsliv og 
personlig fremtoning også en rolle for Mu-
hammed og Leila. 
Hjemmefra havde vi gjort os en del tanker om 
en af de måske mest omdiskuterede og om-
stridte skikkelser i vor tid, nemlig den mu-
slimske kvinde, med eller uden Hijab, Niqab 
eller Burka. Vi havde nok igen frygtet, at vi 
overalt ville blive mødt af forskræmte ”telt-
klædte” kvinder. Men på vores vej gennem 
ondskabens akse mødte vi en del selvsikre 
og smilende piger, som ikke havde svært 
ved at forene deres Hijab med både glitter, 
glimmer eller for den sags skyld en masse 
mascara og høje hæle. Generelt virkede det 
ikke som om folk så noget clash mellem det 
at gøre sig lækker og så Islams påbud om, at 
det modsatte køns blikke ikke må tiltrækkes 
af udfordrende beklædning. 

I Jordan er hip-hoppen langsomt ved at 
vinde indpas som musikgenre, og også her 

viste fremtoning og signaler sig vigtige for 
de gangsterrappere, vi mødte. Mødet foregik 
i en ₩ygtningelejr for nogle af de palÞstin-
ensiske ₩ygtninge, der i alt udgßr godt 70 % 
af hele den jordanske befolkning. Rapperne, 
der havde ordentlig meget guld om halsen 
og det helt rigtige 50 cent lir i orden, skulle 
hjælpe statsløse og udsatte børn og unge 
med at udtrykke deres oplevelser gennem 
musikken. 

10 % forskellig, 90 % ens

Tankerne efter vores hjemkomst til det noget 
mere rene og systematiserede Danmark har 
ikke efterladt os med en følelse af ”et clash” 
mellem vores egen og den mellemøstlige 
kultur. Den kultur, vi mødte i Mellemøsten, 
var overordnet set både meget gæstfri og 
dialogsøgende. Selv Stormuftien, som ellers 
havde et meget anderledes syn på verden 
end os, var utrolig fokuseret på dialog og 
afviste faktisk direkte Huntingtons ide om, at 
menneskeheden skulle være delt op i civili-
sationer. Pointen her er selvfølgelig ikke, 
at der ingen forskelle er mellem to blege 
statskundskabsstuderende fra Århus og en 
Burka-klædt muslimsk kvinde fra Damaskus. 
Pointen er nok nærmere, som en imamen fra 
den kongelige moskè i Amman udtrykte det: 
”Vi er 10 % forskellige og 90 % ens - og ikke 
omvendt”.         

Gruppen sammen med Stormuftien i Syrien
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Kursus i studieteknik

Kursus for studerende

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Statskundskabsstuderende Theo Christensen og psykologistuderende Thomas Phil-

lipsen, som sammen har startet konsulentvirksomheden Synergic, tilbyder i efteråret 

kurser i studieteknik til statskundskabsstuderende på første og andet år. De lover 

bl.a. at deltagerne vil kunne forøge deres læsehastighed med mindst 50 % og få et 

bedre samarbejdet i læsegruppen. Kanden har mødt d’herrer til en snak om hvordan 

man lærer at lære.

De to kursusarrangører fortæller, at kurserne 
i studieteknik handler om hvordan man lærer 
og om at blive bevidst om forskellige læ-
ringsprocesser. ”Overgangen fra gymnasiet 
til universitetet kan være svær, fordi man på 
universitetet reelt står med ansvaret for egen 
lÞring. Det er ikke sÞrlig e₧ektivt, fordi det 
kan tage mange år at lære hvordan man lærer 
– og det er dét, vi kan hjælpe de nye stude-
rende med”, forklarer Theo.

Thomas fortæller, at de i undervisningen 
trækker på deres egne erfaringer, dels fra 
deres studier, men også fra deres erhvervser-
faring i konsulent₨rmaer. Theo mener ogs¬, 
at det er et plus at de selv er studerende, 
fordi de kan sætte sig ind i de studerendes 
hverdag og svare på de konkrete spørgsmål 
de studerende har. 

På spørgsmålet om hvad man så helt kon-
kret kan få ud af at deltage i kurset, fortæller 
Theo, at man kan lære at læse mindst 50 % 
hurtigere, og at man kan lære at strukturere 
sin læsning. ”Hvis man læser problemorien-
teret, kan man få de vigtigste ting ud af en 
lang tekst, uden at skulle nærlæse det hele”, 
fortæller han. På kurset kan man også lære 
at strukturere sin arbejdsuge, så man får et 
godt forhold mellem studie, privatliv og erh-
vervsarbejde. Thomas fortæller, at man også 
vil blive klædt godt på til gruppearbejdet i 
sin læsegruppe. ”I undervisningen bruger vi 

psykologisk viden om hvordan grupper arbe-
jder mest e₧ektivt til at vise, hvordan forskel-
lighed kan blive en styrke, og vi giver værk-
tßjer til at tackle kon₩ikteró. Han forklarer, at 
læringsstile også spiller ind i forbindelse med 
gruppearbejdet, for hvis man er bevidst om, 
at man lærer forskelligt, kan man italesætte 
modsÞtningerne inden de bliver til kon₩ik-
ter.

Kursusarrangørerne fortæller, at de på kur-
serne vil vise nogle forskellige redskaber, 
man som studerende kan bruge og nogle 
forskellige veje, man kan gå, så man får 
mulighed for at tage et re₩ekteret valg, og 
ikke kører fast i en bestemt, og måske uhen-
sigtsmæssig, måde at gøre tingene på. Men 
det er også vigtigt for dem, at de redskaber 
de giver videre er brugbare her og nu. ”Det 
er vores mål, at man dagen efter kan bruge 
det, man har lært på kurset i sin hverdag på 
studiet”, forklarer Theo.

Se www.synergic.dk for mere info.
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3/9: Hans Jacob Ingerslev & Bente Dahl 
Reservedelebørn
Hvor går grænsen for videnskaben? Er det etisk 
forsvarligt at opfostre et barn med det primære 
formål at redde livet på et andet – og kan vi over-
hovedet tillade os at lade være,  når muligheden er 
der? Professor Hans Jakob Ingerslev debatterer disse 
etiske dilemmaer med medlem af Folketinget Bente 
Dahl (R).

10/9: Peter Seeberg
Irans matte farverevolution
Da demonstranter i sommers fyldte Teherans gader, 
steg håbet om en omvæltning af det iranske styre 
ligeså hurtigt som det senere faldt. Men hvad gik 
galt for den iranske farverevolution? Lektor Peter 
Seeberg oplyser om forløbet og om fremtiden for 
Den Islamiske Republik.

17/9: Vagn Greve
Straf eller rehabilitering
De seneste år har man mødt stigende kriminalitet 
med hårdere og hårdere straffe. Men er dette løs-
ningen? Eller er de øgede straffe måske endda en 
medvirkende faktor til den konstante eskalerende 
kriminalitet? Professor Vagn Greve præsenterer sit 
bud.

22/9: Besøg i Horsens statsfængsel
Frit Forum Århus lille studietur går denne gang til 
Horsens statsfængsel, hvor man vil opleve forhold-
ene på den anden side af fængslets vægge. Tilmeld-
ing sker til thomas.tranekaer@gmail.com.

24/9: Jakob Vestergaard
Finansiel regulering
Subprime lån, uansvarlig pengepolitik, gigantiske 
konkurser og svindelnumre har længe præget 
debatten omkring finanskrisen. Men hvordan skal 
krisen ses i den globale økonomi som helhed? Jakob 
Vestergaard fra DIIS, giver sit svar.

25/9 - 27/9: Jørlunde konference
Frit Forums årlige nationale medlemskonference, 
hvor både det faglige og det sociale er i højsædet.

1/10: Rune Stubager
En politisk analyse
Lektor og politisk kommentator Rune Stubager 
analyserer den aktuelle politiske situation og giver 
en forsmag på de politiske kampe, som ligger forude 
i det nye folketingsår.

3/10: Konference om ulighed i sundhed
Kl. 10-17 i auditorium A1, bygn 1333, Århus Uni.
Gennem tre oplæg af forskere og praktikere fra 
det danske sundhedsvæsen sætter vi på denne 
konference fokus på det danske sundhedsvæsen 
med oplæg om privatiseringens konsekvenser, 
forebyggelsens muligheder og forskelsbehandling 
i det danske sundhedsvæsen. Læs mere på aarhus.
fritforum.dk.

8/10: Anna Leander (Lecture in English)
The Politics of Commercializing the Military
On this day, Professor Anna Leander opens a discus-
sion on a range of political questions raised by the 
commercialization that the military has undergone 
over the past decades. 

22/10: Peter Viggo Jakobsen
Et NATO nær pensionsalderen?
2009 er 60-året for NATO-alliancens oprettelse, og 
er samtidig året, hvor tidligere statsminister Anders 
Fogh Rasmussen overtager posten som gener-
alsekretær. Men hvilken rolle indtager Foghs nye 
arbejdsplads? Lektor Peter Viggo Jakobsen udreder 
60-årsjubilarens fortid og nutid – og kaster lys over 
fremtidens udsigter.

29/10: Bo Sandemann
Bag om skattekommissionen
Professor og medlem af skattekommissionen, Bo 
Sandemann, fortæller  om skattekommissionens 
formål og forslag – samt de overvejelser der blev 
gjort undervejs.

31/10: Generalforsamling
Denne lørdag samles Frit Forum Århus’ øverste myn-
dighed. Din chance for indflydelse i foreningen.

2/11: Bent Hansen & Jakob Axel Nielsen
Sygehusvæsenets udfordringer – i dag og i 
morgen
Kl. 16-18 på Århus Universitet – nærmere info om sted 
følger på aarhus.fritforum.dk
Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen og Formand 
for Regionerne Bent Hansen mødes i en hårdt-
slående debat om udfordringerne for fremtidens 
sygehusvæsen – og om hvem der har ansvaret.

5/11: Martin Brynskov
Mediernes rolle i nutidens samfund
Det samfund vi lever i i dag kaldes ofte informations-
samfundet, men er vi nu så informerede som vi alle 
går rundt og tror? Lektor på Medievidenskab, Martin 
Brynskov, kommer med sit svar.

Kalender fortsættes på bagsiden…
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Mandag, d. 24. august

Kære Dagbog,

Første dag på IFSK. En let dunst af koldsved møder én, når man 

træder ind i Aulaen, og det på trods af, at folk uden tvivl har brugt 

den dyreste deodorant og sprit nye tøj til første skoledag. Jeg er 

skjult tutor og sidder med de andre fra hold 1 med solbriller i 

panden, slikhår og lad attitude. Det er først, da der ikke er andre 

pladser, at jeg endelig får en sidemand. Jeg ligner det, man kunne 

kalde ”et dumt svin”, og jeg nyder det! Foran mig er talerstolen, og 

med skarp formiddagssol i baggrunden ligner første taler en sand 

Kristus, der prædiker for sine disciple. Og disciplene, os (russerne), 

klamrer sig, æder hvert ord råt, og nogle overvejer måske at tage 

notater. Der er en let forvirring i luften, når nye ord som ”Poli-

tologisk forening”, ”Statsrådet” og ”IFSK” flyder fra pærdikestolen 

– ”Burde vi have taget notater?” grubles der. 

Jeg kigger rundt og smiler ved mig selv. Kun jeg blandt mine nye 

medstuderende ved, at når holdet er kommet på plads i hold-

timelokalet, springer bomben: Min skjulte medtutor vil overbringe 

mig den glædelige nyhed, at jeg skal være far! Lige nu sidder jeg 

og er MEGET nervøs for afsløringen i aften: Vil de være i stand til 

at lægge førstehåndsindtrykket til side? Uhh..

 -(Skjult)Tutor Peter (Puma), 3. semester    

Tirsdag, d. 25. august

Kære Dagbog,

Idrætsdagen. Ét ord, årelange traditioner, tusindvis af følelser. Og 

tirsdag 25/8 2009 havde længe stået som en afgørelsens dag på 

IFSK, da sidefag med to sejre de to seneste år gik efter hattricket – 

en præstation ingen havde troet mulig ved instituttets oprettelse i 

1959. Hovedfascisterne havde tydeligvis misforstået formålet med 

dagen, og lyserøde svin, gule sole, sorte sække, røde bananer (ja, 

hvad gi’r I mig?) og sædceller faldt på stribe. Ledet af stolte tutor-

er dystedes der i høvdingebold, fodbold, quiz og kællingeløb. Men 

det var som om noget udeblev – sidefag havde lagt en så flot stil 

for dagen, at hadet fra hovedfag forsvandt, og uden nogen til at 

bede gymnasieeleverne udføre fellatio i Hades (ja, det rigtige citat 

tåler ikke gentagelse) var det som om, stemningen ændrede sig til 

noget positivt, man kunne bygge videre på. Så selvom hovedfag 

slog sig sammen til at tabe til det samme hold og dermed give 

dem maksimale points og sidefag var midlertidigt plaget af gigt og 

dermed endte med kun at indtage en ærefuld 2.plads (statistikken 

er nu 2 – 1 – 1 – 2), håber denne tutor, at der er lagt i ovnen til no-

get stort. Man kan pludselig forestille sig en verden, hvor side-fags 

og hovedfascister kan leve i sameksistens og hvem ved, måske 

ende med at respektere hinanden (slutteligt tilføjer sidefag, at de 

vandt over hold 8 i deres eneste dyst og dermed ikke erkender 

nogen form for nederlag).

 - Niels, sidefags tutor

Dagbog fra Rusugen

Som man siger: ”Hvad hjertet er fyldt af, flyder munden over med”. Denne dagbog blotter tanker, 

følelser, overvejelser og sågar delvise frustrationer blandt et udpluk af deltagere i rusugen 

2009. Dagbogen er akkompagneret med billeder taget af Steffen Juul Krahn. God fornøjelse.  
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Onsdag, d. 24. august

Kære Dagbog,

I dag har vi bare haft det så skægt. Kl. 12 midnat er hold 1 på 

dansegulvet, tecnoarmen er i vejret, og der hoppes helt vildt (Maria 

Believe me I like it loud) Ni timer senere genfandt holdet hinanden og 

sig selv over et lille rundstykke og den dejlige sang med Benny Lava, 

som også russerne så småt er begyndt at sætte pris på. Det faglige 

oplæg, der fulgte, var super, og alle blev meget klogere på det kom-

mende studieliv. Herefter blev et super parkløbstema fundet, og alle 

fik sig et bad og en morfar. Herefter blev der spist pizza og hygget, 

hvorefter knæklysene blev delt ud. Så gik det i samlet trop til Social 

Club, hvor der var varmt som en bageovn, og det blev hurtigt højere 

og vildere. Der blev nydt gratis fadøl i store mængder og slikket salt 

før tequilashots og danset til den lyse morgen.

 

 - (Lille) Anne 3. semester, tutor   

Tirsdag, d. 25. august

Kære Dagbog,

Sjældent har jeg sovet så godt. I går efter afholdelsen af Det Legend-

ariske Parkløb og en slurk ”godnat bajer” med holdet, var det tid til at 

gå hjem til Ole Lukøje og en kæreste, der stank en smule af søvand. 

Det Legendariske Parkløb forløb, som vi allerbedst kender det med 

masser god energi, kreative og kuleskøre ideer og i år tilsat vievand 

og biksemad – det var da biksemad og gammeldansk, jeg fik serveret 

i skøn forening, ikke sandt? I alle tilfælde var smagen heraf. Nå, men 

i dag er det fredag og hyttetur forude! Jeg mangler blot at finde Nick 

og Jay tanktoppe, en underkjole, sojasovs, en sovepose, en guldklud 

og saltstænger, og så: Her kommer jeg! - En af verdens eneste mexi-

canske ”White Nexus Salsa Sensation Dancer” med Kill Bill hommie og 

en, efterhånden, meget svedig tutortrøje. Så håber jeg bare, at mine 

nye yndlings Simpsons-venner kan se pointen i denne forvirring. 

 -R. Dahl 5. semester, tutor
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Årets bedste skjulte tutor

Kanden har mødt de usædvanligt sære og ekstremt opsigtvækkende “russere” der på 

forunderlig vis hvert år forvirrer sig ind på statskundskab. Ved denne semesterstart 

var der en bred skare af pinlige “russere”, lige fra elitær eliteelev over gakket guide til 

bøvet Brøndby fan, og Kanden har selvfølgelig kåret årets bedste.

1. Pladsen går til...

Joakim Lacour (a.k.a. Jakob Holm Hansen)

Ifßrt overklasse out₨t fortÞller Joakim, at 
han har gået tre år på Herlufsholm, dyrker 
fægtning i fritiden og elsker at møde nye 
mennesker: ”Derfor har jeg medbragt notes-
bog, så folk kan skrive hilsner til mig, og et 
kamera, så jeg kan forevige hele denne dag 
og alle de mennesker, jeg møder”.

Reportage fra rusugen

Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk 

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Alexandra Von Bech (a.k.a. Rikke Melsen)

”Jeg kommer direkte fra elitegymnasiet i Milano, hvor jeg 

pga. min fars forbindelser havde studiejob ved generalkon-

sulatet. Jeg har allerede læst en stor del af pensum, faktisk 

har jeg læst alt til videnskabsteori.”

Anders Auken (a.k.a. Christian Stenz)

”Mit liv ændrede sig, da jeg mødte Svend på strøget, hvor 

han gav mig en rose. Siden har han været mit største idol. 

Jeg har endda ændret mit efternavn til Auken, og jeg er 

startet på statskundskab, fordi Svend har gået her. Men 

for tiden befinder jeg mig i stor sorg, og jeg har ikke smilet 

siden d. 4. August”.

Brian Larsen (a.k.a. Andreas Højbjerg Nielsen)

”Jeg søgte ind sidste år, men kom ikke ind, så det sidste år 

har jeg arbejdet på min mors bodega hjemme i Brøndby 

Vester. Jeg kan desværre ikke komme med på hyttetur, for 

jeg skal hjem og se Brøndby spille,” siger Brian og tænder 

en LM.

Nikki B. Cardi (a.k.a. Christian Andersen)

”Jeg har været guide i tre år på bl.a. Sunny Beach og A-lan-

ya. Det handler om kærlighed, samspillet mellem kønnene 

og om ledelse. Jeg er startet på statskundskab, fordi jeg 

mener, jeg kan blive en god diplomat, som kan løse konflik-

ter med en bajer”.
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Else Marguritte Solbjerg (a.k.a. Anne Skovlund)

”Jeg har rejst i Indien og lært transidental meditation, som 

handler om at hæve sig over den objektive virkelighed. Jeg 

spiser ikke ting med sjæl og ansigt og kun nedfalden frugt, 

for træer har også en sjæl.” 

Michael Homo Nielsen (a.k.a. Kristian Bech Pedersen)

Bukserne er stramme, make-up’en er omhyggeligt lagt og 

håndleddene sidder løst på Michael, da han går gennem 

kantinen mandag morgen. ”Jeg vil altså helst bare kaldes 

Michel,” siger han og retter lidt på håret.

Juna Sherri (a.k.a. Iben Sand Olesen)

“Jeg er startet på statskundskab for bedre at kunne lobby 

for min liste “Sherry-listen”. En af mine mærkesager er at 

gøre kommunerne til republikker. Jeg har faktisk lige haft et 

møde med Naser Khader, og han er så godt som gået over 

til mig.” 

Oline Lundtofte Øje (a.k.a. Marianne Luna Rørdahl)

”Jeg lider af narkolepsi og er meget aktiv i Dansk narko-

lepsiforening. Jeg ville egentlig have læst medicin, men det 

er lidt farligt som læge at stå og falde i søvn.”

Sille Bang (a.k.a. Line Nissen)

”Egentlig bryder jeg mig ikke om at være blandt så mange 

mennesker – bakterierne flyver gennem luften, og der er stor 

smitterisiko, når man giver så mange mennesker hånd. Der-

for har jeg vådservietter med til at tørre hænderne bageft-

er.”

Tjalfe Lillebjørn Rasmussen (a.k.a. Søren Vonsild)

”Jeg er vokset op i Thylejren, og mine forældre er en del af 

asetruppen. Lige nu bor jeg i et kolonihavehus og arbejder 

aktivt i kampen for at legalisere hash.”

Vagn Ryge (a.k.a. Kristoffer Tølbøl)

”A har været traktormekaniker i 4 år, men løb så ind i olieal-

lergi på hænderne, så a tænkt a sku’ prøv no’et nyt,” siger 

Vagn, der taler uomtvisteligt vestjysk og i øvrigt helst klarer 

alle pengesager ”swout” (sort red.).

Lotte Hovmand Lund (a.k.a. Stine Munk Poulsen)

”Jeg har to heste: En pony og en dansk varmblodshoppe. Hop-

pen har været en fantastisk konkurrencehest, men er faldet 

for aldersgrænsen nu. Den er halvsøster til Lamthanid, som 

Tine Lund vandt EM med i 2008.”

Kæresteparret Sean og Susanne (a.k.a. Peter Schultz og Anne 

Stolberg)

Sean: “Jeg har læst på CBS, men nu har jeg besluttet, at jeg skal 

prøve at læse statskundskab i stedet.” 

Susanne: “Ja, og jeg skal egentlig slet ikke gå her. Jeg er bare med, 

fordi jeg netop har været ved lægen og fået at vide, at jeg er gravid, 

så derfor har vi besluttet, at vi skal dele denne særlige dag”.
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Statskundskabskompasset:                                                                           
Brugertilfredshed med serviceniveauet over for de studerende på instituttet. 

Af Peter Thorgaard, Jonathan Benjamin Knudsen & Tune Bergholt Hammer 
ER DET IKKE RELEVANT AT UNDERSØGE SERVICENIVEAUET over for de studerende på en af landets mere velestimerede 
forvaltningsuddannelser, der underviser sine studerende i god forvaltningsskik, rationelt bureaukrati og om det magtfulde 
møde mellem system og klient? Dette mener undertegnede, der på baggrund af Statskundskabskompassets første survey, 
der blev udsendt før sommerferien, har lavet en brugertilfredshedsundersøgelse af nogle af de instanser, som betyder mest 
i de studerendes hverdag.  

Brugertilfredsheden: måske en afgørende parameter for at honorere instituttets ambitionsniveau i en fremtid, hvor der 
bliver højere konkurrence mellem uddannelsesinstitutioner?  
VI STUDERER PÅ ET INSTITUT MED STORE AMBITIONER, hvad angår undervisning og forskning. Men man kan argumentere for, 
at de studerende får nemmere ved at bidrage til at indfri ambitionsniveauet med flittigt arbejde i dagligdagen, hvis de 
mødes af velstrukturerede og velmenende interne instanser, der arbejder sammen med de studerende. INDTIL I DAG 

har vi dog ikke haft kendskab til brugertilfredsheden med en række instanser, der er vigtige for studerendes hverdag 
på studiet. Med artiklen håber vi, at vi kan sætte en løbende debat i gang på et solidt evidensgrundlag, der kan være 
med til at bidrage til at videre udvikle instituttet til alles bedste – og i studenterdemokratisk ånd.  

Studienævnssekretariatet: middelgod tilfredshed – dog polariserede vurderinger og plads til forbedring 
ALT I ALT ER DE STUDERENDE FORHOLDSVIS TILFREDSE med serviceniveauet i Studienævnssekretariatet, hvilket fremgår af figur 
1, der rapporterer de studerendes samlede tilfredshed: 

Figur 2: “ Hvor tilfreds er du alt i alt med 
Studienævnssekretariatet (ekspeditionen)?” 

 

4 ud af 10 studerende er alt i alt tilfredse med Studienævnssekretariatets serviceniveau, men et stort mindretal på 28 
pct. af de studerende er enten ”Utilfredse” eller ”Meget utilfredse”; endelig er knap hver tredje studerende hverken 
tilfreds eller utilfreds. Sammenfattende er der altså forholdsvis stor polarisering mellem de studerendes vurderinger.  

Figur 1: GAP-analyse: Studienævnssekretariatets 
performance på kerneydelser. 

 

Fakta om GAP: I figur 2 og 4 er indtegnet en ’45-graderslinje’, der illustrerer de punkter, hvor den gennemsnitlige tilfredshed er lige 
så stor som den gennemsnitlige betydning af et serviceområde. Således kan man ret firkantet ud fra en efficiensbetragtning sige, at 
det, for den servicerende instans, gælder om at dennes serviceområder vurderes således, at deres plots mellem tilfredshed og 
betydning ligger på 45-graderslinjen. Hvis et serviceområde ligger over 45-graderslinjen, så er der potentiale i at forbedre 
performance, mens der er tale om ’over-performance’, hvis et serviceområde ligger under 45-graderslinjen. 
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Hvorvidt de overordnede scorer er tilfredsstillende for institutledelsen er dog et spørgsmål om ambitioner.  

I det følgende gennemføres en såkaldt GAP-analyse, der analyserer, om der nogle områder, som 
Studienævnssekretariatet meningsfuldt ville kunne allokere nogle udviklingstimer i, hvis brugertilfredsheden ønskes 
helt i top. GAP-analysen består af spørgsmål om fire detailområder om Studienævnssekretariatet, der er designet til 
at indfange de studerendes holdninger til nogle af Studienævnssekretariatets væsentligste aktiviteter. De studerende 
er dels interviewet om deres tilfreds med de fire områder og dels om betydningen af de fire områder. Der er 
udregnet simple gennemsnit for tilfredshed og betydning, som er plottet mod hinanden, hvilket fremgår af figur 2. 

For Studienævnssekretariatets fire undersøgte serviceområder, sagsbehandlingskvalitet, imødekommenhed, 
sagsbehandlingstid og åbningstider gælder det, at de alle gennemsnitligt ligger tæt på eller over midterkategorien på 
fempunktsskalaen. Dette kunne man selvfølgelig godt være tilfreds med (her kommer ambitionsniveauet ind i 
billedet igen), men alle områderne er samtidigt områder, på hvilke de studerende forventer høj service (den 
gennemsnitlige betydning er høj). 

»Åbningstider« ligger tæt på linjen, hvilket altså betyder, at åbningstiderne tilsyneladende er tilpasset de studerendes 
ønsker og behov, fordi de substantielt scorer det samme på tilfredshed og betydning. Men de tre andre 
serviceområder i undersøgelsen ligger alle over linjen, hvilket betyder, at Studienævnssekretariatet på disse områder 
ikke matcher de studerendes forventninger til god service. Især Studienævnssekretariatets performance på 
»Sagsbehandlingskvalitet« ligger langt fra de studerendes forventninger. 

Interviewundersøgelsen indeholder også åbne spørgsmål, hvor de studerende har haft mulighed for at skrive såvel 
positive som negative bemærkninger. Disse viser igen en polarisering. En skriver at, vedkommende er positiv over for 
Studienævnssekretariatet, fordi »…der stort set altid er styr på tingene«. Som det fremgår følgende er der forholdsvis 
stor uenighed blandt de interviewede, en utilfreds studerende skriver således: »De ansattes indstilling er ikke service-
minded. De føler ikke, at det er deres opgave at betjene de studerende«. De åbne kommentarer afslører altså, at der 
blandt de studerende er delte meninger om Studienævnssekretariatet. 

SAMMENFATTENDE OM STUDIENÆVNSSEKRETARIATETS SERVICENIVEAU kan man sige, at det er forholdsvis tilfredsstillende; men 
der er samtidig væsentligt potentiale for udviklingsarbejde med forskellige serviceområder, hvis man har ambitioner 
om at matche de studerendes forventninger til god service. 

Vi elsker bibliotekets top performance 
ALT I ALT ER DE STUDERENDE SÆRDELES TILFREDSE med serviceniveauet på biblioteket, hvilket fremgår af figur 3:    

Figur 4: »Hvor tilfreds er du alt I alt med biblioteket?«  Figur 3: GAP-analyse: bibliotekets performance på kerneydelser. 
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Således er mere end 9 ud af 10 alt i alt ”Tilfredse” eller ”Meget tilfredse” med biblioteket. I en uddybning af 
tilfredsheden med biblioteket skriver en studerende meget karakteristisk for de åbne svar vedrørende biblioteket: 
»Utroligt hjælpsomme og servicemindede ansatte, de er altid parate til at hjælpe og finde en løsning«.   

For biblioteket er der ligeledes lavet en GAP-analyse (jf. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). For tre af de 
undersøgte områder, imødekommenhed, sagsbehandling og åbningstider gælder, at biblioteket generelt ’over-
performer’, da disse alle ligger under 45-graderlinjen. På det fjerde område, IT-brugervenligheden (hjemmeside, 
søgning mv.), synes der næsten at være overensstemmelse mellem tilfredsheden og forventningerne. Dermed synes 
der samlet at være en god overensstemmelse mellem forventninger og tilfredshed med biblioteket – på de fleste 
områder kan man næsten sige at de gør det lidt for godt! 

SAMMENFATTENDE OM SERVICENIVEAUET PÅ BIBLIOTEKET kan man dermed sige, at det er særdeles tilfredsstillende. Man kan 
derfor undre sig over, at det er besluttet at lukke biblioteket på Statskundskab, når der udføres en så fremragende 
service til de studerende. Man må blot håbe, at det høje serviceniveau videreføres til det nye samlede 
samfundsvidenskabelige bibliotek på jura. 

Konklusion: potentiale for at videreudvikle serviceniveauet over for de studerende som led i at blive foretrukken 
uddannelsesinstitution  
Resultaterne dokumenterer, at der er middelgod tilfredshed med Studienævnssekretariatet, mens de studerende er 
yderst tilfredse med biblioteket. Særligt resultaterne i forhold til Studienævnssekretariatet er interessante, fordi de 
lægger op til, at man på instituttet tager en debat om, hvad det helt nøjagtigt er, der gør, at de studerende ikke finder 
sagsbehandlingskvaliteten optimal. Eksempelvis kunne man diskutere, om det er de studerende der ikke er godt nok 
inde i formelle regler, hvorfor de ofte begår fejl eller, om det er Studienævnssekretariatet, der i sine sagsbehandlinger 
anlægger skæve fortolkninger. I forhold til Biblioteket så er der ret entydige resultater om, at de studerende er meget 
glade for den måde Biblioteket drives på. Eftersom Biblioteket skal lukke og fusionere med de andre 
samfundsvidenskabelige biblioteker kan man overveje om gode erfaringer med biblioteksdrift kan videreføres i nye 
rammer og derved gøres til et eksempel på ’best practice’. 

Slutteligt ønsker forfatterne at sende et budskab om, at man kan vurdere de rammer, man som studerende har i sin 
hverdag – ikke nødvendigvis fordi de er dårlige; men fordi at man er nødt til løbende at stimulere udviklingen af 
tidssvarende studierammer, hvis det er meningen, at studerende ved Institut for Statskundskab ved Aarhus 
Universitet fremadrettet skal bringe budskabet ud i verden om, at denne læreanstalt skal foretrækkes af unge med 
ambitioner. 

 

STATSKUNDSKABSKOMPASSET  

Bag om undersøgelsen: Undersøgelsen er designet og gennemført af Statskundskabskompasset og honorerer et kodeks, der er 
underskrevet af undertegnede og institutledelsen. Kodekset henstiller til at denne undersøgelse og evt. efterfølgende undersøgelser 
gennemføres metodisk korrekt og under etiske retningslinjer. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 25. maj til den 30. 
juli 2009 og har resulteret i 279 gennemførte interview. Forfatterne har gennemført frafaldsanalyse for at danne sig et billede af 
repræsentativiteten i data. Vejning er fravalgt pga. tilfredsstillende repræsentativitet. I undersøgelsen indgik flere spørgsmål, end 
der er rapporteret, hvilket primært skyldes Kandens format. Kontakt: statskundskabskompasset@gmail.com 



PROGRAM EFTERÅR 2009 

SEPTEMBER 7.:  Ekstraordinær generalforsamling
Vær med til at sætte dit præg på Kandidatforeningen! Vi mangler fire 
bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter til efterårssemestret.  
Alle medlemmer opfordres til at møde op og stemme.    

Uge 39: SPSS-kursus
Få genopfrisket dine SPSS-kompetencer blot på en enkel aften. Bemærk kurset 
har begrænsede pladser. 

OKTOBER 1.: Erhvervsmessen 2009
Få inspiration blandt offentlige og private virksomheder og find dit nye 
studiejob, praktikstilling eller drømmejobbet.

30.: Fællesspisning før PF-fest
Vi varmer op til PF-festen med lækker mad, drinks og hyggeligt selskab. Så 
kom og vær med og få en festlig aften med dine medstuderende.  

NOVEMBER 12-13.: Studietur til København
Tag med ud i erhvervslivet og bliv klogere på dine karrieremuligheder. Der vil 
desuden være rig mulighed for clubbing og socialt samvær.  

27.: Vinsmagning
Få en indføring i vinens verden med foredrag og masser af smagsprøver. Gå 
ikke glip af en yderst fornøjelig aften, som fortsætter ud i natten. 

DECEMBER 2.: Julebar
Vi slutter semestret af med manér med IFSK’s mest sofistikerede bar.  

Der vil desuden blive afholdt et fagligt arrangement i løbet af efteråret. 

Vi tager forbehold for evt. ændringer i programmet.

Vi er altid interesserede i gode forslag, inputs og kritik. Skriv til kandidat@ps.au.dk

Læs mere og se billeder fra de enkelte arrangementer på vores hjemmeside 
www.kandidatforeningen.dk 

Kandidatforeningen – Institut for Statskundskab – Aarhus Universitet – Bartholins Allé – 8000 Århus C 
kandidat@ps.au.dk – Telefon: 89 42 54 28 (fredag kl. 13-14)    
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Statskundskabskompasset – masser af potentiale, 
men etik og teknik skal være i orden

Debatindlæg

Viceinstitutleder Jens Blom-Hansen
jbh@ps.au.dk

Viceinstitutleder Jens Blom-Hansen kommenterer på Statskundskabskompasset og 
kritiserer det bl.a. for manglende fokus på de studerendes eget medansvar. 

Da instituttets ledelse i foråret blev kontaktet 
af de tre studerende, der står bag gennem-
førelsen af Statskundskabskompasset, blev vi 
meget positivt overraskede. Det var et både 
sjÞldent og ₨nt initiativ med masser af po-
tentiale.  Vi er fra ledelsens side endog meget 
interesserede i en dialog med de studerende 
omkring, hvordan vi tilrettelægger tingene på 
instituttet og hvordan alting fungerer. En så-
dan dialog foregår jo allerede i regi af Studie-
nævnet, biblioteksudvalg mv.  og den løbende 
uformelle mødevirksomhed mellem institut-
ledelsen og de forskellige studenterorgani-
sationer  og –foreninger. Men denne dialog er 
i sagens natur begrænset til et lille udsnit af 
de studerende. De repræsenterer naturligvis 

alle de studerende, men en bredere undersø-
gelse, som den de studerende bag Statskund-
skabskompasset foreslog, ville alligevel passe 
₨nt ind som supplement i dialogen mellem 
instituttet og de studerende.

Vi må da også starte med at sige, at resul-
taterne af Statskundskabskompasset er in-
teressante. Forskellen mellem de studeren-
des oplevelse af at henvende sig i 
Studienævnet og Biblioteket vil vi nu se 
nærmere på. Tingene kan altid gøres bedre, 
og spørgsmålet er nu hvordan. Det vil vi 
snakke med de berørte og de studerende 
om.

Men vi er også nødt til at sige, 
at forløbet omkring denne 
runde af Statskundskabs-
kompasset efterlader nogle 
skønhedspletter. 

Inden undersøgelsen skulle 
igangsættes syntes vi, at der 
– som altid i denne slags un-
dersøgelser - var grund til at 
overveje både etiske og 
tekniske forhold. Vi foreslog 
derfor, at vi lavede et kodeks. 
Det var de tre studerende 
med p¬, og vi ₨k i fÞllesskab 
udarbejdet nogle spilleregler. 
De fremgår af boksen.

Desværre valgte de stude-
rende ikke helt at overholde 
spillereglerne. Det gælder på 
to punkter. 

1. Formålet med ”Kanden Studiesurvey” er at afdække de studerendes holdning til 
Institut for Statskundskab i bred forstand, herunder

Instituttets forskellige funktioner i forhold til de studerende, fx administra-• 
tion af uddannelserne, lokalemæssige forhold, IT-systemer mv.
De studerendes medansvar for Instituttets virksomhed, fx deres deltagelse i • 
instituttets styrende og rådgivende organer

2. Kandestøberens studenterredaktion er ansvarlig for ”Kanden Studiesurvey”. 
3. Der sigtes mod en frugtbar dialog mellem ”Kanden Studiesurvey” og Instituttet 
omkring indsamling, o₧entliggßrelse og fortolkning af survey-oplysninger. Det 
indebærer bl.a.

At instituttets ledelse orienteres i god tid om igangsætning af surveys og • 
o₧entliggßrelse af resultater. Konkret orienteres Instituttets ledelse mindst 
en uge inden initiativer igangsættes.
At design af surveys (udformning af spørgsmål, afgrænsning af målgruppe, • 
stillingtagen til svarprocent og frafald) drøftes teknisk med instituttets 
metodesektion inden udsendelse med henblik på kvalitetssikring. Surveys 
varsles i god tid, og der afsættes mindst en uge til metodesektionens 
behandling.

4. Indsamling af oplysninger til ”Kanden Studiesurvey” kan ske ved anvendelse af 
Instituttets mailsystem.

5. Der indsamles og o₧entliggßres ikke oplysninger om enkeltpersoner.

Kodeks aftalt mellem instituttets ledelse og de ansvarlige studer-

ende for gennemførelse af Statskundskabskompasset
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Grib dit kamera, slip fantasien løs, og 
tag et billede til 

Kandens 
forsidekonkurrence
Du kan vælge at tage et billede eller 
lave en illustration, der forholder sig 
til næste nummers tema, men du kan 

også lave en forside, der ikke har 
noget med temaet at gøre, men som 

viser noget om livet på IFSK.

Næste nummers tema bliver offent-
liggjort i denne uge, så hold øje med 
vores plakater rundt på instituttet.

Send dit bud til kanden@ps.au.dk

Der er præmier på højkant og 
vinderbilledet kommer på forsiden af 

Kandens oktobernummer

For det første aftalte vi, at Statskundskabs-
kompasset ikke kun skulle fokusere på de 
studerendes rolle som brugere. De studer-
ende har jo i kraft af fx repræsentation i an-
svarlige organer som Studienævnet også et 
medansvar for, hvordan tingene foregår. 
Derfor aftalte vi, at der også skulle spørges 
til deres oplevelse af, hvordan dette ansvar 
løftes. Vi var nemlig enige om, at en ren bru-
gerundersøgelse kunne føre til en uheldig 
”kundeorientering” blandt de studerende. Så 
vidt vi kan se, er der ikke blevet spurgt til 
dette forhold. Det er i hvert fald ikke afrap-
porteret.

For det andet aftalte vi, at udkastet til 
spørgeskema skulle drøftes teknisk med in-
stituttets metodesektion inden udsendelse. 
Vi var nemlig enige om, at det er vigtigt, at 
spßrgsm¬lsformulering, m¬lgruppede₨nition 
mv. er håndteret teknisk korrekt. Sigtet var 
altså teknisk kvalitetssikring. Men også på 
dette punkt valgte de studerende at sidde 
kodeksets retningslinier overhørig. De hen-
vendte sig aldrig for at drøfte den tekniske 
udformning af spørgeskemaet.  Det er uhel-
digt, ikke mindst fordi vores metodesektion 
indgående havde drøftet sagen og havde en 
række tekniske bemærkninger til det fore-
lßbige udkast, vi p¬ et tidspunkt ₨k forelagt. 
Blandt andet havde de forslag til, hvordan 
spørgeskemaet kunne forbedres, så en højere 
svarprocent kunne opnås. Som det fremgår 
af artiklen, har omkring 270 studerende sva-
ret på spørgeskemaet. Lidt afhængig af, 
hvordan populationen opgøres (inkluderer 
den fx sidefagsstuderende?) er svarprocent-
en et sted mellem 10 og 20 pct. Det er ikke 
imponerende, og det havde nok været værd 
at tage en nærmere diskussion af dette for-
hold.

Derfor: Statskundskabskompasset er et rigtig 
godt initiativ med masser af potentiale for 
instituttet og dets studerende. Det har des-
værre fået en lidt skidt start. Lad os håbe på 
et bedre forløb og resultat næste gang.
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Nye specialer

Personalia
Robert Blank er ansat som gæsteprofessor for perioden 1. september – 31. december 2009.

Morten Brænder er ansat som ekstern lektor for perioden 1. august 2009 – 31. januar 2010.

Johannes Engers Gregersen er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. November 
2009 – 31. Oktober 2012.

Camilla Bjarnøe Jensen er indskrevet som ph.d.-studerende (4+4) for perioden 15. August 
2009 – 14. August 2013.

Carsten Jensen er ansat som videnskabelig assistent for perioden 1. August – 30. September 
2009.

Anne Mette Kjeldsen er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. September 2009 – 
31. August 2012.

Marie Østergaard Møller er ansat som videnskabelig assistent for perioden 18. Juli – 31. Okto-
ber 2009.

Deborah Stone er ansat som gæsteprofessor for perioden 1. August 2009 – 31. Januar 2010.
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•Lomholt, Tine, Idræt som redskab til medborgerskab – en kropssociologisk analyse af etniske 
minoritetskvinders deltagelse i idrætsfællesskaber.

•Løsmar, Maiken Baltzer, Er det normerne eller pengene? – en undersøgelse af gymnasielærernes 
adfÞrd efter indfßrelsen af taxameter₨nansiering og selveje.

•Maibom, Ditte Nors, Sammenhæng mellem takststyring og kvalitet. En analyse af incita-
mentsstyring på de danske sygehuse.

•Mathiasen, Gitte Ry, Private sundhedsforsikringer – ”Nice to have” eller ”Need to have”?

•Mejnertz, Eva Borchorst, Path-dependency and Institutional Divergence.

•Mikkelsen, Kristian, De danske kommuners anvendelse af brugerundersøgelser på ældreområ-
det – efter kommunalreformen.

ÅMikkelsen, Torben Sollyst, Den politiske organisations p¬virkning af den ßkonomiske e₧ektivitet 
i den o₧entlige regionale busdrift.

•Nielsen, Mette Lykke, Kampen om magten i Europa-Parlamentet. En analyse om forholdet mel-
lem specialiserede udvalg og de politiske grupper i Europa-Parlamentet.

ÅNistrup, Maj Jensen, Den o₪cielle diskurs om danske byer i lyset af territorielle forandringspro-
cesser: En socialkonstruktivistisk tilgang.

•Nyhuus, Mia, Har vi ligestilling, eller hvad? – En policy-diskursanalyse af den aktuelle ligestil-
lingsdebat i Folketinget.

ÅNÞsdorf, So₨e Helene Eikrem, Refugees causing tensions in their host countries.

•Pedersen, Nis Kasper, Ghettoisering – ven eller fjende? En kvantitativ analyse af sammenhængen 
mellem etnisk koncentration og integration af etniske minoriteter i Danmark.

ÅPedersen, U₧e Damtoft, Digital forvaltning ð nogle s¬r, nogle hßster og andre bliver hßstet.

•Rask, Ditte, Lean og trivsel.

•Rasmussen, Iben Westergaard, Implementation of the National Water Policy in Tanzania. A Case 
Study of the Pangani River Basin.
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•Reinholdt, Mette, Implementation of the National Water Policy in Tanzania. A Case Study of the 
Pangani River Basin.

•Ribe, Christian Frost, “Det var jo ikke for at score kassen…” – økonomiske incitamenter og mo-
tivation blandt o₧entligt ansatte.

•Riis-Jensen, Jesper, ”Frit valg – en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse 
af frit valg i den kommunale hjemmepleje”.

ÅRosenbÞk, Trine Bredal, Magtrelationer i Lean Management i den o₧entlige forvaltning.

•Schjørring, Mikkel Nyboe, Ghettoisering – ven eller fjende? – En kvantitativ analyse af sammen-
hængen mellem etnisk koncentration og integration af etniske minoriteter i Danmark.

ÅSkriver, Daniel Lee, Lobbyisme i EU ð En analyse af Central Danmark EU O₪ces interessevareta-
gelse i EU-systemet.

•Stjernholm, Jakob Nygaard, Kommunal koordination i en ny struktur? En caseanalyse af poten-
tialet for horisontal koordination i kommunernes fysiske planlægning.

•Søgaard, Gitte, Sagsbehandlernes håndtering af indberetninger om magtanvendelse.

•Sørensen, Heine, Et exceptionelt Mellemøsten? – En analyse og diskussion af de interstatslige 
relationer i Mellemøsten post 11. september 2001.

•Sørensen, Ole, Post-Militærkups regimer i Vestafrika.

•Sørensen, Ole Sellmer, Sort arbejde set som et kollektivt handlingsproblem med social kapital 
som policy.

ÅTandrup, Marie, En grßn strategi ð en analyse af VK-regeringen og udfordring af venstre₩ßjens 
emneejerskab på miljøområdet.

•Thomasbjerg, Claus, Kampen om midtervælgerne og midten i dansk politik. I et diskursivt, reto-
risk og kommunikativt strategisk perspektiv.

•Thordsen, Sara Normann, New Muslim Activism in Kenya.

•Vestergaard, Thomas Reinholt, Er det normerne eller pengene? – en undersøgelse af gym-
nasielÞrernes adfÞrd efter indfßrelsen af taxameter₨nansiering og selveje.
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Studenterredaktionen bestående af:
Ste₧en Juul Krahn, Christine Michael Petersen, Rikke Mehlsen, Anne Kªllberg, Erik Poulsen, Nina 
Kruse Larsen (redaktør), Bolette Danckert (redaktør), Sebastian Juel Frandsen, Anne Hedemann 
Nielsen, Jakob Orbesen, Julian Sejr, Jonas Toxvig Sørensen, Lasse Laustsen, Ebbe Elhauge Kris-
tensen, Tobias Holst, Anne P. Knudsen.

Fraværende på foto: Nikolaj Rævdal, Helene van der Aa, Sanne Severinsen, Cathrine Nørmark,  
Didde Riggelsen, Sabrina Lykkegaard Svidt, Elisabeth Steiner, Orhan Gökcen, Mette Grønvald 
Nielsen, Line Bækgaard, Anne Lerche, Maren Bach Grønbæk, Niels Berg Conradsen, Peter Enge-
dal, RIkke Dahl, Kirstine Barud Thomsen
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REDAKTIONELT

KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 
¡rhus C. TrÞ₧es p¬ kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 16.00. 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Mßlleg¬rdens Gra₨sk. KANDESTÏBEREN er 
tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden
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Tirsdag, 8. september

Studiestartsmesse i Aulaen og Van-
drehallen.

Onsdag, 9. september

Kanden - Redaktionsmøde kl. 16.00
Studiestartsmesse i Aulaen og Van-
drehallen.

Torsdag, 10. september

Frit Forum foredrag: Peter Seeberg: 
“Irans matte farverevolution”.

Fredag, 11. september

Danmarks største fredagsbar!

Lørdag, 12. september
Tomm London giver gratis koncert 
på Fairbar, Nørre Allé.
Studenterhuset: High 5 Klubben

Søndag, 13. september

Studenterhuset: Nautical Down Re-
lease

Mandagen, 14. september

Tirsdag, 15. september
Studenterhuset: International Night

Onsdag, 16. september
Kanden - Redaktionsmøde kl. 16.00

Torsdag, 17. september
Frit Forum foredrag: Vagn Greve: 
“Straf eller rehabilitering”.
Indigo Sun giver gratis koncert på 
Fairbar, Nørre Allé.

Fredag, 18. september
PF-fest

Lørdag, 19. september
En stjerneparade af unge klavertal-
enter viser det bedste, de har lært på 
Århus Musikskole. Musikken er bl.a. 
af Mozart og Chopin - helt gratis.

Søndag, 20. september

Studenterhuset: Søndagssalsa

Sæt      
i Kalenderen

X
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Mandagen, 21. september

Kanden - Deadline

Tirsdag, 22. september

Frit Forum arrangement: Besøg i 
Horsens statsfængsel.

Onsdag, 23. september
Faglig Dag
Kanden - Redaktionsmøde kl. 16.00

Torsdag, 24. september

Frit Forum foredrag: Jakob Vester-
gaard: “Finansiel regulering”.
Mads Langer spiller på det nyren-
overede Voxhall.

Fredag, 25. september

Frit Forum: Jørlunde konference

Lørdag, 26. september

Frit Forum: Jørlunde konference

Søndag, 27. september

Frit Forum: Jørlunde konference

Mandagen, 28. september

Tirsdag, 29. september

Onsdag, 30. september
Kritisk pro₨l: Kim Mannemar Sßnder-
skov: ”Multilevel analyse”,  kl. 16.15
Kanden - Redaktionsmøde kl. 16.00
Projektzone: Praktikdating

Torsdag, 1. oktober
Kandidatforeningen: Erhvervsmesse
Frit Forum foredrag: Rune Stubager: 
“En politisk analyse”.

Fredag, 2. oktober
Semilang fredagsbar i Samfundsfa-
glig kantine.

Lørdag, 3. oktober
Frit Forum: Konference om ulighed i 
sundhed, A1 kl 10-17.

Søndag, 4. oktober
Røde Kors Landsindsamling - Husk 
at melde dig som indsamler!
Champagnebrunch i Øst for Paradis




