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Formålet med det årlige Aarhus-seminar på Institut for Statskundskab er at give instituttets 
kandidater mulighed for faglig opdatering gennem et endagskursus. Deltagerne får et 
bredt kendskab til udviklingen inden for statskundskabens hovedområder, sådan som disse 
traditionelt er defineret på instituttet. 

I år afholdes Aarhus-seminaret fredag den 16. august på Institut for Statskundskab. 
Efter en fælles indledningsforelæsning kan deltagerne følge to faglige spor: 

Spor A: Nationale forhold 
Spor B: Internationale forhold 

Det faglige spor slutter midt på eftermiddagen. Dagen rundes af med en politisk samtale: 
Lektor Tonny Brems Knudsen interviewer MF, tidl. udenrigsminister og tidl. formand for FNs 
Generalforsamling Mogens Lykketoft om FN i en ny verdensorden.

Efterfølgende er der mulighed for at deltage i fakultetets sommerfest, hvilket kræver særskilt 
tilmelding (se sidste side).

Programmet præsenteres nærmere på de følgende sider. 

Frist for elektronisk tilmelding: søndag 11. august på www.ps.au.dk/aarhusseminar2019.

Forud for seminaret lægges deltagerliste og begrænset skriftligt materiale vedr. de enkelte 
oplæg ud på Aarhus-seminarets hjemmeside.

INTRODUKTION

http://www.ps.au.dk/aarhusseminar2019
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INDLEDNINGSFORELÆSNING | Professor Peter Bjerre Mortensen 
Overmod og afmagt. Historien om Det nye SKAT
Den 1. november 2005 blev det statslige enhedsskattevæsen og SKAT skabt, og Skattemini-
steriet overtog ansvaret for at inddrive alle offentlige fordringer. Løfterne var store og forvent-
ningerne høje. Danmark ville i løbet af få år få et digitaliseret og højeffektivt skattevæsen, der 
kunne klare opgaverne for en brøkdel af de hidtidige udgifter. I 2015, knap ti år efter de store 
reformer blev sat i søen, blev man tvunget til at trække stikket og starte næsten forfra. Den 
statslige inddrivelse blev sat i stå, og det elektroniske fælles inddrivelsessystem (EFI) skrottet. 
Tilliden til SKATs ejendomsvurderinger var væk, og styrelsen SKAT stod til at blive opløst. 
Det, der begyndte som en stort tænkt modernisering af skatteforvaltningen, er endt i årtiers 
største forvaltningssag. Forelæsningen, der bygger på bogen Overmod og afmagt. Historien 
om det nye SKAT, handler om, hvad der gik galt, og hvorfor det gik så galt, som det gjorde.

AFSLUTNINGSFORELÆSNING | Professor Anne Skorkjær Binderkrantz
På magtens korridorer 
I de senere år har der været meget fokus på den politiske elite. Findes der én sammentømret 
elite, der styrer Danmark? Er der i dag mere brug af ’svingdøren’ mellem politik og lobby-
isme? Og hvem er de enkeltpersoner, der sidder på de tunge poster i politik, i ministerierne 
og i de største interesseorganisationer? Foredraget diskuterer forskellige opfattelser af, hvem 
eliten i dansk politik er, og giver et billede af, hvilke interesser der har den største politiske 
indflydelse. I denne forbindelse præsenterer foredraget en ny kortlægning af baggrund 
og karriereforløb for medlemmer af Folketinget, formænd og direktører i de største danske 
interesseorganisationer og topembedsmænd i departementer og styrelser. Kortlægningen 
bekræfter visse af de gængse ideer om eliten, men afliver også nogle af de forestillinger, 
der ofte høres i den offentlige debat.

POLITISK SAMTALE | FN i en ny verdensorden| Mogens Lykketoft (MF, tidl. udenrigsminister 
og tidl. formand for FNs Generalforsamling) interviewes af lektor Tonny Brems Knudsen
Ifølge mange forskere og politiske kommentatorer er vi på vej ind i en ny og mere multipolær 
verdensorden, måske endda en ”post-vestlig” verdensorden. Denne forandrede verden kan 
virke skræmmende. Men hvad betyder den for den et af den gamle verdensordens omdrej-
ningspunkter, FN-systemet? Hvilken rolle spiller udemokratiske stormagter som Rusland og 
Kina i dag i FN-systemet? Hvilken rolle spiller FN i verdens brændpunkter? Kalder den nye 
verdensorden på reformer i FN, og lader disse reformer sig i så fald realisere? Og hvordan ser 
det ud med Danmarks forhold til FN og folkeretten? Mogens Lykketoft har som den eneste 
dansker nogensinde været formand for FNs Generalforsamling (2015-16), og i denne politiske 
samtale reflekterer han over FN-systemets styrker og svagheder i en verden under forandring. 

DETALJERET PROGRAM
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9.30-10.00 REGISTRERING OG KAFFE MED RUNDSTYKKER   9.30-10.00

10.00-10.15 VELKOMST | Institutleder Peter Munk Christiansen 10.00-10.15

10.15-11.15
INDLEDNINGSFORELÆSNING

Professor Peter Bjerre Mortensen | Overmod og afmagt. Historien om Det nye SKAT
10.15-11.15

11.15-11.30 PAUSE 11.15-11.30

11.30-12.15
WORKSHOP 1A 

Adjunkt Thorbjørn Sejr Guul
Hvordan reducerer man diskrimination i den offentlige sektor?

WORKSHOP 1B
Lektor Henrik Seeberg

Når taberen vinder: Lovændringer når oppositionen sætter dagsordenen
11.30-12.15

12.15-13.15 FROKOST 12.15-13.15

13.15-14.00
WORKSHOP 2A

Adjunk Mathilde Cecchini
Sundhedsfremme og forebyggelse i mødet mellem folkeskolelærere og elever

WORKSHOP 2B
Professor Kasper Lippert

Bør man egentlig ikke kunne sælge sin stemme?
13.15-14.00

14.00-14.15 PAUSE 14.00-14.15

14.15-15.00
WORKSHOP 3A 

Lektor Lene Aarøe
Det adfærdsmæssige immunsystem og holdninger til indvandrere

WORKSHOP 3B 
Lektor Jakob Tolstrup

Stormagtskonflikten i Ukraine - hårdknude eller mulige løsninger?
14.15-15.00

15.00-15.30 EFTERMIDDAGSTE MED KAGE 15.00-15.30

15.30-16.15
AFSLUTNINGSFORELÆSNING

Professor Anne Skorkjær Binderkrantz | På magtens korridorer
15.30-16.15

16.15-16.30 PAUSE 16.15-16.30

16.30-17.45
POLITISK SAMTALE

FN i en ny verdensorden
Mogens Lykketoft (MF, tidl. udenrigsminister og tidl. formand for FN’s Generalforsamling) interviewes af lektor Tonny Brems Knudsen

16.30-17.45

17.45-19.00 RECEPTION MED DRINKS (FOR ALLE) 17.45-19.00

18.00-02.00 BSS SOMMERFEST (FOR TILMELDTE) 18.00-02.00
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WORKSHOP 1A
ADJUNKT THORBJØRN SEJR GUUL
HVORDAN REDUCERER MAN DISKRIMINATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR?
En lang række studier viser, at borgere bliver diskrimineret på baggrund af køn, etnicitet 
og socialt klassetilhørsforhold i deres omgang med den offentlige sektor. Sagsbehandlere 
straffer minoritetsborgere hårdere end majoritetsborgere for de samme forseelser, lærere er 
mere bekymrede for problembørn, hvis de tilhører en lavere socialklasse, og jobansøgere 
med et udenlandskklingende navn bliver sjældnere kaldt til en jobsamtale til en stilling i det 
offentlige. Dette kan have direkte negative konsekvenser for det enkelte individ, men det 
strider også mod normen om lige behandling af borgerne i et moderne bureaukrati. Der 
er imidlertid en række udfordringer forbundet med at studere diskrimination inden for det 
offentlige og en begrænset viden om, hvad man kan gøre for at mindske diskrimination. Det 
vil være temaerne for dette foredrag.

WORKSHOP 2A
ADJUNKT MATHILDE CECCHINI
SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I MØDET MELLEM FOLKESKOLELÆRERE OG ELEVER
I de seneste år er sundhedsfremme og forebyggelse blevet en af folkeskolens kerneop-
gaver. Målet med dette er sundere og gladere børn, men spørgsmålet er, hvordan sund-
hedspolitikker og hensigtserklæringer udmønter sig i praksis i skolerne. Studier af sund-
hedsindsatser i skolen fokuserer hovedsageligt på effekten af indsatserne enten i forhold til 
elevernes faktiske eller selvrapporterede sundhedstilstand eller i form af læringsudbyttet af 
sundhedsundervisningen. Spørgsmålet om, hvad der sker i skolerne i mødet mellem lærere 
og elever, når sundhedsfremme skal realiseres, har derimod ikke været genstand for me-
gen opmærksomhed. Dette foredrag fokuserer på, hvordan lærere forstår sundhed, sund-
hedsfremme og forebyggelse, deres egen rolle i implementeringen af sundhedspolitik samt 
hvordan de i praksis udfører sundhedsfremmende og forebyggende opgaver i mødet med 
eleverne. Oplægget tager udgangspunkt i et forskningsprojekt baseret på et seks måneder 
langt etnografisk feltstudie i to danske folkeskoler.

WORKSHOP 3A
LEKTOR LENE AARØE
DET ADFÆRDSMÆSSIGE IMMUNSYSTEM OG HOLDNINGER TIL INDVANDRERE
Indvandring udgør et af de mest omstridte og følelsesladede emner i moderne demokra-
tier. Både på Christiansborg og i befolkningen er der dyb uenighed om håndteringen af 
flygtningestrømme, grænsebomme og integration. Hvorfor udløser flygtninge- og indvan-
drerpolitikken så markante følelser og dybe holdningskonflikter? Ny psykologisk forskning 
peger på, at en del af forklaringen er, at vore holdninger ubevidst styres af en dybtliggende 
psykologisk ur-mekanisme – det såkaldte adfærdsmæssige immunsystem – der er formet 
af vores evolutionshistorie til at beskytte mod sygdom. Det aktiveres ubevidst og automatisk 
og tilskynder os gennem følelse af afsky til at undgå kontakt med potentielle infektionskil-
der. Foredraget belyser, hvordan denne psykologiske ur-mekanisme i moderne demokratier 
fejlagtigt og ubevidst kan skabe dyb og irrationel indvandrerskepsis, der ikke kan afhjælpes 
gennem den type tiltag, som ifølge samfundsvidenskaben ellers skaber tolerance.

SPOR A: NATIONALE FORHOLD
Tovholder: Professor Christoffer Green-Pedersen
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WORKSHOP 1B
LEKTOR HENRIK SEEBERG
NÅR TABEREN VINDER: LOVÆNDRINGER NÅR OPPOSITIONEN SÆTTER DAGSORDENEN
I de seneste generationer er den politiske dagsorden blevet stadig mere omskiftelig i vest-
europæiske demokratier. De politiske partier forsøger hele tiden at påvirke, hvilke politiske 
problemer der står øverst på dagsordenen. Hvis det er udlændinge frem for miljø, er væl-
gerne mere tilbøjelige til at stemme borgerligt – og vice versa. Men hvilke konsekvenser har 
denne øgede betydning af dagsordenen for den gennemførte politik, herunder udlændin-
gelov og miljøreguleringer? I dette foredrag skal vi se på oppositionens dagsordensfastsæt-
tende magt i henholdsvis Danmark og Storbritannien, og hvorfor regeringen nogle gange 
lader valgløfter være valgløfter for i stedet at ’gøre som oppositionen siger’. Hvorfor vedtog 
Poul Nyrup Rasmussen nogle af de mest vidtgående ændringer til straffeloven i nyere tid? 
Hvorfor var Anders Fogh Rasmussen vært for klimatopmødet i København i 2009 efter flere 
år med store besparelser? Og hvorfor påvirkede oppositionen lovgivning på netop disse og 
ikke på andre områder?

WORKSHOP 2B
PROFESSOR KASPER LIPPERT-RASMUSSEN
BØR MAN EGENTLIG IKKE KUNNE SÆLGE SIN STEMME?
Der er udbredt enighed om, at stemmer ikke skal kunne sælges på samme måde som brug-
te barnevogne og frisørydelser. Umiddelbart kan denne stærke norm – der i langt de fleste 
lande er bakket op af hemmelig stemmeafgivelse og forbud imod stemmesalg – virke be-
synderlig. En handel med stemmer vil formentlig kun finde sted, hvis sælger skønner, at den 
modtagne sum penge er mere værd end vedkommendes stemmeret, og hvis køber skøn-
ner, at muligheden for at afgive en ekstra stemme er mere værd end det beløb, vedkom-
mende må betale for at få den mulighed. Flere libertarianister hævder på den baggrund, 
at det vil give en velfærdsgevinst at tillade stemmemarkeder. Spørgsmålet er imidlertid, om 
det er rigtigt, og om der, selv hvis det er rigtigt, ikke er vægtige argumenter for at forbyde 
stemmekøb? Foredraget fokuserer på den måske vigtigste indvending, nemlig at stemme-
køb i praksis er uforeneligt med et demokratisk ideal om, at alle borgere forholder sig til 
hinanden som ligeværdige personer med hver sit syn på, hvilke politiske beslutninger deres 
politiske repræsentanter bør træffe.

WORKSHOP 3B
LEKTOR JAKOB TOLSTRUP
STORMAGTSKONFLIKTEN I UKRAINE – HÅRDKNUDE ELLER MULIGE LØSNINGER?
Krigen i Ukraine raser på femte år. Konsekvenserne har været titusindvis af døde og sårede, 
millioner af internt fordrevne og massive økonomiske omkostninger for den i forvejen hårdt 
prøvede ukrainske økonomi. Samtidig er konflikten stormagtspolitisk gået i hårdknude, og 
Vesten og Rusland er tilsyneladende enten ikke villige til eller ikke i stand til at redde trådene 
ud. Foredraget forsøger med udgangspunkt i den seneste forskning at belyse årsagerne til 
konflikten samt at evaluere mulige løsningsmodeller. Foredraget starter med at introducere 
konfliktens historiske baggrund og forløb. Herefter præsenteres og evalueres de domine-
rende forklaringer på konfliktens udbrud, som forskningen i dag peger på. Med afsæt i disse 
forklaringer diskuterer foredraget afslutningsvis mulige løsninger og ’game changers’.

SPOR B: INTERNATIONALE FORHOLD
Tovholder: Professor Jørgen Møller



TILMELDING OG BETALING

Deltagelse i Aarhus-seminar koster 1350 kr.
inkl. frokost og materialesamling
Elektronisk tilmelding senest 11. august 2019 på
www.ps.au.dk/aarhusseminar2019      

Deltagelse i BSS Sommerfest koster 250 kr. 
Elektronisk tilmelding senest 6. august 2019 på
http://bss.au.dk/aarhus-bss-sommerfest-2019/
       

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus-seminaret, 
kan du kontakte os på:

e-mail: aarhusseminar@ps.au.dk

telefon: Birgit Kanstrup 8716 5601 | Annette Andersen 8716 5584

Læs mere om Aarhus BSS’s alumnenetværk: 
bss.au.dk/alumner

http://www.ps.au.dk/aarhusseminar2019
mailto:aarhusseminar@ps.au.dk
http://bss.au.dk/alumner/bliv-medlem/



