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39 procent af danskerne spilder  
arbejdstid på afbrydelser hver dag. 
Det koster samfundet milliarder,  
vurderer cheføkonom. Vi skal give  
os selv lov til at fordybe os mere,  
lyder det fra eksperter i arbejdsliv.

VI SPILDER  
TIDEN PÅ  
ARBEJDET 



havde planlagt. Den uforudsigelige 
del af en arbejdsdag fylder mere og 
mere. Der tikker mails ind, folk snak-
ker til dig, imens du er i gang med 
noget andet, og det kan frustrere 
mange”, siger Eva Bjerrum.

Forsker: Afbrydelser  
ødelægger koncentrationen
Det er i særdelshed afbrydelser fra 
kollegerne, der betyder, at dansker-
ne spilder arbejdstiden. Det svarer 43 
procent af de adspurgte, som oplever 
spildt arbejdstid.

Derudover er larm på kontoret, 
afbrydelser fra chefen, møder, bu-
reaukrati og it-nedbrud også skyld i 
spildtid for cirka en femtedel af delta-
gerne i rundspørgen. 14 procent an-

giver, at sociale medier betyder, at de 
spilder tiden.

“Der er helt sikkert kommet flere 
ting, der kan forstyrre os på arbejds-
pladsen. Hastigheden, som tingene 
bevæger sig med på arbejdet, er også 
steget voldsomt de sidste mange år. 
Nogle af forstyrrelserne kommer ude-
fra, men andre skyldes også, at vi er 
nysgerrige og foretager oversprings-
handlinger”, siger Eva Bjerrum.

L ange møder. Smalltalk om 
børnene derhjemme og 
fodboldkampen i går. Noti-
fikationer på Facebook. Fa-
vourites på Twitter. Mails, 
der konstant popper op. 

Sms’er fra familien. Snak i storrums-
kontoret. En computer, der ikke  
makker ret.

Lyder det som noget, du kan gen-
kende? Så er du ikke alene. Flere 
danskere oplever nemlig dagligt at 
blive forstyrret i deres arbejde i så-
dan en grad, at de bliver ufokuserede 
og spilder tiden.

Faktisk siger 39 procent af dan-
skerne, at de spilder tid på en almin-
delig arbejdsdag. Det viser en ny 
rundspørge, Gallup har lavet for  
Magisterbladet.

18 procent af danskerne angiver, 
at de spilder mere end 31 minutter af 
deres arbejdsdag. 

 Det giver ugentligt spildt arbejds-
tid på i hvert fald to en halv time for 
cirka en femtedel af den danske ar-
bejdsstyrke.

Ifølge Helge Hvid, der er professor 
og arbejdslivsforsker på RUC, er det 
ikke overraskende.

“Der er nogle ting på arbejdsplad-
serne i dag, som forøger problemer 
med forstyrrelser og skaber diskonti-
nuitet i arbejdet”, siger han.

Han bliver bakket op af Eva Bjer-
rum, der er organisationsanalytiker 
hos Alexandra Instituttet.

“Der er mange, der oplever, at de 
bliver afbrudt hele tiden, og der duk-
ker hele tiden andre ting op, end folk 

39 PROCENT AF  
DANSKERNE HAR  
SPILDTID PÅ  
JOBBET HVER DAG

Ifølge hjerneforsker og professor 
Kjeld Fredens fra Aalborg Universitet 
betyder de mange afbrydelser, at det 
bliver svært at koncentrere sig.

“Når man kommer dybt ned i en 
opgave, holder hjernen styr på så 
mange komplekse tråde, at det ta-
ger lang tid at samle dem igen, hvis 
man bliver forstyrret. Derfor er det 
enormt vigtigt, at man kan få lov til 
at komme ind i et arbejdsflow”, siger 
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“Der er helt sikkert kommet flere ting,  
der kan forstyrre os på arbejdspladsen”. 
Eva Bjerrum, organisationsanalytiker på Alexandra Instituttet

Arbejdspladsen har udviklet sig til et sted, hvor det kan være nemmere at blive 
forstyrret end at arbejde. Sådan lyder det fra flere eksperter i arbejdsliv og  
gode arbejdsvaner. Færre forstyrrelser og mere effektiv arbejdstid kan give  
Danmark en årlig milliardgevinst, siger cheføkonom.



39 PROCENT AF  
DANSKERNE HAR  
SPILDTID PÅ  
JOBBET HVER DAG

Kjeld Fredens, der forklarer, at det 
kan tage 10 minutter at blive koncen-
treret igen efter bare én afbrydelse.

Han påpeger dog, at afbrydelser 
også kan være positive.

“Hvis du sidder i et miljø, hvor du 
bliver forstyrret, og du lader dig ir-
ritere af det, så vokser din irritation. 
Men hvis du prøver at se noget posi-
tivt i forstyrrelserne, kan de også bli-
ve en inspiration”, siger han.

Det er arbejdslivsforsker Helge 
Hvid enig i.

“Man kan ikke fjerne alle forstyr-
relser, for så fjerner man det pro-
duktive potentiale i dem. Hvis man 
skal have et arbejdsfællesskab, hvor 
man hjælper hinanden, så hører  
forstyrrelserne også hjemme.  
Det er nødvendigt for at få arbejds-
pladsen til at fungere effektivt”,  
siger Helge Hvid.

Milliarder at hente
Den spildte arbejdstid kan koste sam-
fundet dyrt. Det vurderer Erik Bjør-
sted, der er cheføkonom hos Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd.

Han har som illustration lavet et 
regnestykke, der viser, at vi i Dan-
mark kan øge velstanden med 8,5 mil-
liarder kroner ved at være bare lidt 
mere effektive. Det er lidt komplekst, 
men han forklarer det således:

Hvis en beskæftiget spilder 15 mi-
nutter om dagen, bliver det til 56 
spildte arbejdstimer årligt. Men blev 
bare halvdelen af de timer brugt på 
effektivt arbejde, ville den ansat-
te producere for cirka 15.000 kroner 
mere om året. Og hvis bare hver fem-
te beskæftigede dansker kunne være 
det mere effektiv om dagen, ja, så vil-
le Danmark altså stå med en årlig ge-
vinst på cirka 8,5 milliarder.

“Vi kommer dog aldrig til at und-
gå spildtid. Man skal også huske på, 
at vi i Danmark producerer rigtig me-
get per arbejdstime. Vi er faktisk et af 
de mest produktive lande i verden”, 
siger han.

Han hæfter sig i rundspørgen især 
ved, at der kan være mere effekti-
vitet at hente igennem færre it-ned-
brud, mere effektive møder og min-
dre larm på kontoret.

“Der er klart potentiale for mere 
effektivitet. Og det understreger vigtig-
heden af at prioritere godt arbejdsmil-
jø, god ledelse, driftssikre it-systemer 
og mindre bureaukrati”, siger han.

Det er også vigtigt at holde sig for 
øje, at det kan have konsekvenser for 
arbejdsmiljøet, hvis man forsøger at 
optimere alt for meget, og derudover 

anspændthed, uro og alt for lidt nær-
vær”, siger han.

Det er et tydeligt problem, vurde-
rer han.

“I vores travlhed og stræben efter 
optimering undervurderer vi ofte, 
hvor skadeligt et arbejdsliv med kon-
stante afbrydelser og forstyrrelser er. 
Det er en ikke uvæsentlig stresskilde 
og går paradoksalt nok ud over den 
effektivitet, vi stræber efter”.

Han mener, at man på arbejds-
pladserne skal tage ansvar for, at vi 
bliver afbrudt og forstyrret ofte.

“Hvis jeg var virksomhedsejer, vil-
le jeg have langt mere fokus på at 
skabe rammer, som giver ro, tid til 
fordybelse og plads til pauser, der 
hviler sindet. Jeg er overbevist om, 
at det vil skabe bedre trivsel, min-
dre stress og i sidste ende også bedre 
kvalitet, færre fejl og langvarig effek-
tivitet”, siger han.

Eva Bjerrum mener, at vi skal 
være bedre til at strukturere, hvor-
når vi bliver forstyrret på arbejdet.

“Vi skal være bedre til at håndte-
re vores tilgængelighed. Noget af det 
mest effektive kan være adhoc-mø-
der, hvor der går en prås op for folk, 
og der opstår diskussioner, der brin-
ger os andre steder hen. Vi skal ikke 
totalt undgå forstyrrelser. Vi skal 
bare kunne vælge, hvornår vi bliver 
forstyrret”, siger hun.   ■

kan det også være problematisk, hvis 
man ikke må afbryde, påpeger orga-
nisationsanalytiker Eva Bjerrum.

“Begynder vi at tale meget lav-
mælt i storrumskontorer, kan det 
også give et dårligt arbejdsklima, for-
di folk så tænker, at man gør og hol-
der ting hemmeligt for hinanden. Det 
føles ekskluderende. Der kan også 
opstå et adfærdspoliti, der går og tys-
ser på og irettesætter kollegerne. Det 
skal vi undgå”, siger hun.

“Vores hjerner er designet til  
at leve i naturen”
Generelt er mennesket måske slet 
ikke designet til en moderne  
arbejdsplads. 

Det mener Kim Steen Nielsen, der 
har en master i psykologi, ejer virk-
somheden Corporate Care og rådgi-
ver virksomheder i godt arbejdsmil-
jø, stress og trivsel.

“Vores hjerner er designet til at 
leve i naturen. Vi er ikke blevet op-
graderet i 200.000 år. Det tager rig-
tig lang tid at ændre grundlæggende 
ting i mennesket. Vores sanseapparat 
er tilpasset naturen, og dermed bli-
ver arbejdspladsen noget unaturligt 
for os”, siger han og tilføjer:

“I dag lever vi i en kultur, der jag-
ter vores opmærksomhed og bom-
barderer os med forstyrrelser. Kon-
sekvensen er koncentrationsbesvær, 
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“Hvis du prøver at se noget  
positivt i forstyrrelserne, kan  
de også blive en inspiration”. 

Kjeld Fredens, professor og hjerneforsker på Aalborg Universitet

HVOR MEGET TID SPILDER DU PÅ 
EN ARBEJDSDAG?
Ingen spildtid:  17 %
1-30 minutter:  21 %
31-60 minutter:  12 %
61-90 minutter:  3 %
91-120 minutter:  2 %
121-150 minutter:  0 %
151-181 minutter:  0 %
Mere end 3 timer:  1 %
Er ikke i arbejde/ved ikke:  44 %
 
Kilde: Kantar Gallup for Dansk Magisterforening.  
1.085 repræsentativt udvalgte danskere har deltaget i 
undersøgelsen. Den statistiske usikkerhed er 1,4 procent.

HVAD SPILDER  
DU TIDEN PÅ?
Afbrydelser fra kolleger: 43 %
It-nedbrud:   19 %
Larm på kontoret:  18 %
Afbrydelser fra chefer:  18 %
Bureaukrati:   18 %
Møder:    17 %
Sociale medier:  14 %

Kilde: Kantar Gallup for Dansk  
Magisterforening. 1.085 repræ-
sentativt udvalgte danskere har 
deltaget i undersøgelsen. 521 har 
svaret på spørgsmålet.



 IVÆRKSÆTTER:   

ARBEJDSPLADSEN  
ER BLEVET  
ET SKØRT STED
Vi skal gøre op med forstyrrelser på arbejdet.  
Det mener it-iværksætter og bestsellerforfatter 
David Heinemeier Hansson, der er aktuel med  
en ny bog, som gør op med en forjaget møde-  
og afbrydelseskultur. I hans egen virksomhed  
er fordybelse grundstenen for succes.
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Det værste sted at arbej-
de kan faktisk være dit 
arbejde.

Det kan virke para-
doksalt. Men det mener 
it-iværksætter David Hei-

nemeier Hansson.
Han gør oprør imod den moderne 

arbejdsplads. Den er nemlig fyldt med 
unødvendige forstyrrelser, som i sidste 
ende gør det enormt svært at få lavet 
noget. Faktisk mener han, at arbejds-
pladsen mange steder er blevet skør.

“Mange virksomheder føles cra-
zy. Man løber rundt og har vildt travlt. 
Men hvad får man lavet? Det er lidt 
mere diffust. Alligevel føler man sig 
stresset over det. Det synes jeg er en 
skør måde at drive virksomhed på, 
når man kan få bedre arbejdsmiljø og 
udbytte ved at tænke mere over, hvor-
dan man bruger tiden bedst muligt”, 
siger han.

Det har han derfor med sin kollega 
Jason Fried skrevet bogen “It doesn’t 
have to be crazy at work” om. Bogen 
ligger lige nu på Amazons bestsellerli-
ste og er af The Economist blevet kaldt 
“med længder det bedste om ledelse, 
der er blevet publiceret i år”.

“Vi forsøger at sætte fokus på den 
mani, der er om, at vi skal kunne ar-
bejde så hårdt som overhovedet mu-
ligt og så mange timer som overho-
vedet muligt for at få succes. Det er 
bullshit. Vi vil gerne vise, at der er en 
helt anden model for at opbygge en 
succesfuld virksomhed”, siger David 
Heinemeier Hansson.

Kan reservere tid til afbrydelser
Den danske it-iværksætter bygger sine 
råd på næsten 20 års erfaring som 
selvstændig. Sammen med Jason Fried 
har han it-virksomheden Basecamp 
med base i Chicago. Virksomheden 
bygger software, som andre virksom-
heder kan bruge til at koordinere  
projekter.

Basecamp har godt nok et kontor, 
men virksomheden er bygget meget 
anderledes op end en almindelig ar-
bejdsplads, hvor alle møder ind  
hver dag.

“På en helt normal dag er der tre 
eller fire ansatte på vores hovedkontor. 
Vi har over 50 ansatte i alt. Resten sid-
der spredt ud over USA, Canada, Bra-
silien, Tyskland og andre steder i ver-
den”, siger han.

“Langt de fleste  
ansatte vil jo  
virkelig gerne  
gøre det godt på  
arbejde. Men hvis  
vi forhindrer dem  
i det, så ender vi 
med, at mange  
ikke bliver glade”. 
David Heinemeier Hansson, iværksætter



TEMA / FORSTYRRELSER  Af Ole Obitsø · olo@dm.dk · Foto: Peter Adams 

“Derfor holder vi ikke møder sær-
ligt ofte. Vi sidder ikke to timer ved 
et bord og snakker. Vi arbejder asyn-
kront. En medarbejder skriver en idé 
og lægger den ud i vores system, og 
så kan folk gå og tænke over den i et 
par dage, før de byder ind på den”, 
siger han.

Det mener han giver de ansat-
te bedre rum til at få gode idéer og 
at kunne svare, når det ikke forstyr-
rer dem. 

“Vi holder også forstyrrelser på et 
minimum ved at indføre kontortimer. 
Vi har nogle eksperter i virksomhe-
den, som de andre har brug for hjælp 
fra. Dem kan man reservere tid hos 
en bestemt dag om ugen. Så bliver 
de ikke afbrudt og får slugt deres tid 
hvert femte minut”, siger han.

Det giver de ansatte flere timer i 
træk hver dag til at gå i dybden med 
deres opgaver. Og det er hele grund-
tanken bag, at man kan have et godt 
arbejdsliv og samtidig en succesfuld 
virksomhed, mener han.

“Vi har fra starten haft fokus på 
at skabe en rentabel og bæredygtig 
virksomhed. Det betyder også, at vi 
altid har arbejdet med en arbejdsuge 
på 37 timer. Det betyder til gengæld, 
at det skal tælle, når vi arbejder. Vi 
kan ikke spilde tiden på møder og 
afbrydelser. Og timerne skal hænge 
sammen, hvis vi skal have noget ud 
af dem”, siger han.

Spildt tid er et universelt problem
Ifølge erhvervsmediet Forbes er  
Basecamp en af USA's bedste mindre 
virksomheder, og i 2017 havde virk-
somheden en omsætning på over  
150 millioner kroner.

Samtidig er virksomheden startet 
ud fra principper på det skandinavi-
ske arbejdsmarked om en god balan-
ce imellem familie- og arbejdsliv.

Det er uhørt i et land, hvor normen 
i techbranchen ofte er arbejde før alt 
andet. En norm, David Heinemeier 
Hansson har svært ved at forstå.

“Mange af vores idéer er ikke spe-
cielt udbredte herovre. Det er under-
ligt, når det er gået så godt for os at 
gøre det på den her måde”, siger han.

Men han mener også, at idéer-
ne bag “It doesn’t have to be crazy at 
work” kan overføres til Danmark.

“Én ting er, hvor meget vi arbej-
der. Men hvordan timerne bliver 
brugt, er et universelt problem, uan-
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set om du arbejder 40 eller 80 timer. 
Bruger man dem skævt, så er meget 
få af dem produktive. Det åbne kon-
tor er også et hit i Danmark, og man-
ge undersøgelser viser, at det er for-
færdeligt til at give folk det dybe 
fokus, der skal til for at udnytte de-
res kreative kræfter bedst”, siger han 
og tilføjer:

“Mange virksomheder tænker 
over, hvordan de bruger pengene.  

Der skal kunne sidde så mange  
ansatte som muligt, og de snakker  
hele tiden om regnskaber. Men  
meget få tænker over, hvordan de 
bruger tiden”, siger David Heine-
meier Hansson.

Han anerkender også, at møder og 
mere ordinære arbejdspladser kan 
give mening.

“Det kan også være svært altid at 
tale om spildtid. Det er ikke nødven-
digvis spild at sidde i et møde. Der 
kan man godt finde på noget sjovt 
og kreativt. Men måske kunne tiden 
have været brugt endnu bedre. Eller 
møderne kunne have været lagt, så 
der var mere sammenhængende tid 
til koncentration”, siger han.

Det vil i sidste ende også reduce-
re stress og øge arbejdsglæden, me-
ner han.

“Når vi taler med vores ansatte 
om, hvorfor det er sjovt at gå på ar-
bejde, så peger de tit på, at de får la-
vet noget. Men hvis du bare går til 
møder og sender mails, så bliver du 
ikke tilfreds. Vores vigtigste opgave 
er at give medarbejderne udfordren-
de arbejde og beskytte deres mulig-
hed for at få det lavet”, siger han  
og tilføjer:

“Langt de fleste ansatte vil jo vir-
kelig gerne gøre det godt på arbejde. 
Men hvis vi forhindrer dem i det, så 
ender vi med, at mange ikke bliver 
glade for eller stolte over deres arbej-
de”, siger han.   ■

DAVID HEINEMEIER 
HANSSON
•  Født 15. oktober 1979 i  

København.
•  Medstifter af it-virksomheden 

Basecamp, der har 53 ansatte.
•  Bor i Chicago.
•  Uddannet it-programmør fra CBS.
•  Har sammen med kollegaen  

Jason Fried udgivet tre bøger:  
“Rework”, der solgte over 
500.000 eksemplarer og lå på 
New York Times' bestsellerliste, 
bogen “Remote” om at arbejde 
spredt over hele verden og se-
nest “It doesn’t have to be crazy 
at work”.

•  Er også racerkører og er tre 
gange endt på podiet i  
24-timersløbet Le Mans – I 2014 
vandt han løbet i GTE Am-klas-
sen for Aston Martin Racing.
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SEKS GODE RÅD: 

SÅDAN UNDGÅR 
VI TIDSSPILDE  
OG FORSTYRRELSER  
PÅ JOBBET
Danskerne oplever hver dag at blive forstyrret, miste koncentrationen og 
spilde tiden på arbejdet. Men hvordan indretter vi en arbejdsplads, hvor 
der er plads til at gå i dybden og samtidig samarbejde med kollegerne. 
Specialist i effektive arbejdsvaner Line Ullmann giver her sine bedste råd.

#1  Lav et rum med færre  
forstyrrelser
“Vi skal se på, hvordan vi skaber ram-
mer, der ikke inviterer til mange af-
brydelser. Hvis man har en sofa ståen-
de foran sit skrivebord, så er det ikke 
overraskende, at folk bliver hængende 
og snakker. På nogle arbejdspladser 
har de indrettet deres storrumskontor 
med streger på gulvet og har tænkt 
på, hvordan man skaber færre afbry-
delser. Man nudger folk til at afbry-
de mindre. Andre steder aftaler man 
spilleregler for god adfærd i det åbne 
kontor. Det kan give mere ro”.

#2 Giv mulighed for at trække sig
“På nogle arbejdspladser har du en 
kultur, hvor du går i et mødelokale, 
hvis du skal snakke med nogen. Man 
kan også gøre det omvendt, så små 
lokaler er området, hvor man kon-
centrerer sig på arbejdspladsen. Man 
skal gøre det legitimt at trække sig. 
Der skal lederne på banen og være 
tydelige om, at det kan være okay 
ikke at være tilgængelig hele tiden, 
og at man godt må koncentrere sig i 
et mødelokale, tage høretelefoner på 
eller arbejde hjemme”.

#3 Skab tidspunkter,  
hvor du må blive forstyrret
“Vi har også brug for at kunne inter-
agere og dele viden med hinanden. 
Derfor skal der være en balance mel-
lem forstyrrelser og ro. Problemet 
opstår, når det ikke er koordineret. 
Man kan indgå aftaler om, at det er 
bestemte tidspunkter på dagen eller 
ugen, hvor medarbejderne kan sva-
re på spørgsmål fra hinanden, eller 
at nogle kan koble sig af telefonerne. 
Du kan også skabe et rum, hvor man 
ikke må forstyrre hinanden før 12 – 
hvis det eksempelvis passer til ar-
bejdspladsen”.

#4 Afskærm dig fra mail,  
mobil og sociale medier
“Vores tendens til bevidstløst at tjek-
ke mail og smartphonen er gift for 
vores evne til at koncentrere os. Det 
er os selv, der afbryder os selv. Det er 
en øjenåbner for mange. Hver gang 
man gør det, mister man koncentra-
tionen. Et godt råd er at lukke mailen 
og så kun tjekke den tre faste gange 
om dagen. Eller lukke ned for telefo-
nen. Intet er så vigtigt, at du ikke kan 
ringe tilbage”.

#5 Arbejd i sprint ved  
koncentrationstungt arbejde
“Det handler om meget bevidst at ar-
bejde med at skabe fokus. Det går 
helt banalt ud på at tage et ur og så 
sætte det til at ringe om 15 eller 25 
minutter. I den periode klør man så 
på uden at lave andet. Når det ringer, 
kan du holde en kort pause og så 
gøre det samme igen. Sådan kan 
du ikke arbejde hele dagen, 
men det er velegnet, når du 
skal koncentrere dig om noget 
meget svært og gerne vil foreta-
ge overspringshandlinger”.

#6 Sæt fokus på én ting
“At blive mere fokuseret er lidt 
ligesom hemmeligheden bag 
en slankekur. Langt hen ad  
vejen ved vi godt, hvad vi skal. 
Det er bare ikke ensbetyden-
de med, at vi får det gjort. Der-
for kan det være en god pointe 
at vælge én ting, man forbedrer 
helhjertet. Derfor kan det være 
smart eksempelvis bare at sætte 
fokus på dine mailvaner og  
gøre det ordentligt”.   ■
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“Man skal gøre det legitimt at 
trække sig. Der skal lederne på 

banen og være tydelige”.
Line Ullmann, specialist i effektive arbejdsvaner



BIRGITTE POSSING
•  Født i 1952.
•  Cand.mag. i historie og etnografi,  

Aarhus Universitet, 1979.
•  dr.phil fra Københavns Universitet 1999.
•  Adjungeret professor ved Center for Komparative  

Kulturstudier på KU.
•  Seniorforsker og siden professor på Rigsarkivet  

fra 2005 til 2017.
•  Direktør på Danmarks Humanistiske Forskningscenter 

fra 2000 til 2005.
•  Forskningschef på Nationalmuseet 1998-2000.
•  Modtager af Weekendavisens litteraturpris i 1993.
•  Ejnar Hansens Forskningsfonds pris i 2004.
•  Den faglitterære pris i 2014.

LIGESTILLING  Af Ole Obitsø · olo@dm.dk · Foto: Laura Stamer

PROFESSOR BLOTLÆGGER  
DE ABSURDE ARGUMENTER,  
DER HAR HOLDT KVINDER  
FRA TOPPEN
“Vi er vant til at have bestemte forventninger til kønnet. Og det kom bag på 
mig, hvor svært det stadig er for kvinder at blive accepteret som hele men-
nesker. Kvinder bliver igen og igen stigmatiseret ud fra påklædning, seksualitet 
og familie, selvom kvinder også er talentfulde, stræbende og benhårde”.

B irgitte Possing har læn-
ge tænkt på, hvordan hun 
skulle kaste sig ind i de-
batten om køn og ligestil-
ling. Hun ville ikke have 
skudt sig i skoene, at hun 

klynkede. At hun var en kvindelig 
forsker, der brugte sit køn frem for 
sine evner til at komme frem i ver-
den, selvom hun både er professor i 
antropologi og historie.

Måske fordi hun ved, at det er så-
dan, det fungerer, når man historisk 
har forsøgt at holde dygtige kvinder 
nede. De er blevet kaldt pylrede, for-
virrede piger, hysteriske og mand-
haftige, når de ville frem i verden. Og 
meget mere end det.

Men nu har hun valgt at gøre det 
helhjertet. Og hun gør det med bo-
gen “Argumenter imod kvinder”, der 
netop kortlægger, hvordan magten 
har talt imod at lukke kvinder ind i 
det gode selskab siden demokrati-
ets fødsel.

“Jeg kan sige det nu, fordi det ikke 
bliver klynk. Jeg har haft en fanta-
stisk forskerkarriere. Jeg har været le-

“Kvinder bliver igen og igen  
stigmatiseret ud fra påklædning, 

seksualitet og familie”.
Birgitte Possing, forfatter og professor

der i 14 år af min karriere. Jeg stoppe-
de i mit professorat sidste år, og det 
var min chance. På grund af det kan 
jeg gå meget mere ud i debatten”, si-
ger hun.

Derfor er hendes motivation for at 
skrive bogen også personlig.

“Jeg har selv hørt de her argu-
menter og er blevet bedømt på mit 
udseende og køn. Både direkte og in-
direkte. For eksempel da jeg blev an-
sat som direktør for et internationalt 
forskningscenter, og en af de afviste 
mænd bagefter forklarede mig, hvor-
dan jeg skulle gøre det. Ja, manspla-
inede det. Som om jeg ikke var blevet 
ansat, fordi jeg var bedst kvalifice-
ret”, siger hun.
 
Der er talent hos begge køn
Birgitte Possing mener, at kønskam-
pen ikke er forbi. At der stadig er 
et glasloft, som gør det sværere for 
kvinder end mænd at bryde igennem 
til samfundets absolutte top i både 
politik, erhverv og forskning.

“Når regeringens koordinations-
udvalg i tre og et halvt år kun har be-
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stået af mænd og først hårdt presset i 
sommer fik en kvinde som medlem, 
så handler det om magt. Og en barri-
ere ind til magten”, siger hun.

I bogen nævner hun andre ek-
sempler: At en femtedel af samfun-
dets topposter er besat af kvinder 
– og endnu færre inden for finans-
verdenen. At 14 ud af 98 borgmestre 
i Danmark er kvinder. Og at det nær-
mest er uhørt at se en kvinde på  
posten som finans- eller udenrigsmi-
nister.

“Jeg blev trist til mode, da jeg kon-
staterede det. Har vi ikke kunnet 
gøre det bedre? Når du tænder for 
tv'et, kan du ikke undgå at se, at vi 
verden over er styret af slipseklæd-
te mænd. Vi ved, at vi har talenterne 
hos begge køn, og alligevel er det sta-
dig så skævt”, siger hun.



LIGESTILLING  Af Ole Obitsø · olo@dm.dk · Foto: Laura Stamer

Hun mener også, at samfundet er 
blevet mere ligestillet. At der er kom-
met bedre muligheder for, at kvinder 
kan blive succesfulde som ledere og 
politikere. Hun peger på EU-kommis-
sær Margrethe Vestager (R) og ud-
lændinge- og integrationsminister  
Inger Støjberg (V) som helt aktuelle 
eksempler.

Men de er undtagelserne, der be-
kræfter reglen. Og selv de kan ikke 
undgå at blive spurgt til børn og be-
skrevet efter udseende og tøj, siger 
Birgitte Possing.

“Vi er vant til at have bestemte for-
ventninger til kønnet. Og det kom bag 
på mig, hvor svært det stadig er for 
kvinder at blive accepteret som hele 
mennesker. Kvinder bliver igen og 
igen stigmatiseret ud fra påklædning, 
seksualitet og familie, selvom kvinder 
også er talentfulde, stræbende  
og benhårde”, siger hun.

 
Kvinder bliver set som kvinder
At kvinder stadig i høj grad bliver 
set på ud fra deres køn, var faktisk 
det, der overraskede Birgitte Possing 
mest, da hun gik i gang med at re-
searche.

Det kom ikke bag på hende, at in-
denrigsminister Knud Kristensen i 
1945 offentligt udtalte: “Jeg ønsker in-
gen madammer i kabinettet”. Eller at 
Venstre-politiker Frederik Bajer i 1858 
sagde: “Kvinden er af natur en bøje-
lig, tålmodig og blid karakter”.

Men det var måden, hvorpå kvin-
der i dag stadig omtales på næsten 
samme måde i offentligheden, der 
ramte hende. Særligt noget, Joachim 
B. Olsen (LA) sagde i 2016, tændte en 
gnist i hende: “Der er en medfødt me-
kanik, der gør, at kvinder har mere 
lyst til at gå derhjemme med børnene, 
mens mændene arbejder. Det er ufor-
nuftigt at tage biologien ud af det”, 
lød det dengang fra Olsen.

Det mener Birgitte Possing er  
præcis den samme logik om, at kvin-
dekønnet i sig selv er en hæmsko, 
som magthavere har brugt til at hol-
de kvinder væk fra toppen siden 
1800-tallet. Og som “Argumenter 
imod kvinder” blotlægger.

“Man siger, at kvinder er sær-
ligt genetisk kodede for omsorg. Det 
er endda grunden til, at vi skal have 
dem ind i ledelse, mener nogle. Men 
vel er de da ej. Kvinder kan føde børn, 
men kan derudover være lige så ky-
niske eller omsorgsfulde som mænd”, 
siger hun.

“Det handler ikke reelt om gene-
tik, men om opfattelsen af kønnet. 
Mænd kan også være omsorgsperso-
ner. De har bare større frihed til bare 
at være dem, de er. De kan være ben-
hårde, rolige, udfarende, bløde og 
nøgterne. Hele spektret som indivi-
der. Heldigvis. Det giver vi ikke kvin-
der nok plads til”, siger hun.

 
Vil undgå skinger debat
Birgitte Possing vil gerne undgå, at 
diskussionen om køn bliver skinger. 
Det handler i sidste ende ikke kun om 
samfundsstrukturer eller moral, me-
ner hun.

Først og fremmest handler det om 
magt, anfører hun. Nogle kvinder, vi-
ser hendes bog, taler også nedgøren-
de om andre kvinder, når de selv har 
fået magten.

“Modstanden ligger i kombinatio-
nen mellem magtens modstand imod 
det anderledes – som er repræsenteret 
ved kvinder – og kvinders egen mang-
lende tro på, at de kan. Hvis kvin-
der har mangel på viden om magtens 
strukturer og mangler tro på sig selv, 
så er det også et problem. Men hvis 
man vil, kan man finde metoder til at 
bryde ind i dag”, siger hun.

Eksempelvis kan kvinder blive 
en del af stærke erhvervsnetværk og 
danne deres egne “kvindeklubber”, 
ligesom mænd har dannet “mande-
klubber”, mener hun. For at indtage 
toppen skal de lære at begå sig i top-
pen og være benhårde – uanset hvad 
andre mener om det.

“Moderne direktørkvinder er 
meget eksplicitte om, at de har 
gennemskuet spillet. De ved 
godt, hvad der skal til. Så vi 
er kommet langt. De kan 
skære igennem bullshit. 
Selvfølgelig er de handle-
kraftige, kloge og analy-
tiske”, siger hun.

 Derfor er Birgit-
te Possing også hå-
befuld.

“Jeg tror, der er et 
opbrud. Kønsspørgs-
målet er helt oppe på 
dagsordenen med Me-
Too-bevægelsen. Hvis vi 
udnytter det, kan vi æn-
dre nogle mønstre. Vi har 
nogle yngre generationer, der 
er enormt kvikke og fyldt med 
energi, der vil det. Når jeg tænker på 
dem, bliver jeg fyldt med håb. Der 
sker noget i de her år”.   ■

Birgitte Pos-
sing er aktuel 
med bogen “Ar-
gumenter imod 
kvinder”. Hun 
har skrevet 10 
bøger – blandt 
andet om sko-
lepioneren Na-
talie Zahle. 
“Jeg har altid 
forsket i pione-
rer i samfun-
det. Der har jeg 
altid haft kate-
gorien køn med 
som fokus”,  
siger  
hun.

Magisterbladet 11 · 2018 · dm privat og selvstændige 4  9



NYE DAGPENGEREGLER 
SKAL GØRE DET  
NEMMERE AT BLIVE 
IVÆRKSÆTTER

Den 1. oktober trådte nye 
dagpengeregler i kraft.

De har stor betydning 
for, hvilke muligheder du 
som dagpengemodtager 
og atypisk ansat har for 

at arbejde og starte virksomhed.
De nye regler betyder blandt an-

det, at du som dagpengemodtager 
får markant færre uger, hvor du kan 
være på supplerende dagpenge. Før-
hen kunne du være i alt 108 uger på 
supplerende dagpenge med forskelli-
ge former for beskæftigelse. Men det 
er blevet skåret ned til 30 uger.

Men hvad betyder reglerne egent-
lig for dig? Og hvad skal du vide om 
de nye regler? Det har vi fået jurist 
Ayse Özüpek fra Magistrenes A-kasse 
til at forklare.
    
Bedre mulighed for  
at genoptjene dagpenge
“Før var man i systemet delt op i to 
grupper: lønmodtagere eller selv-
stændige Hvis du havde en indtægt 
begge steder, kunne du kun bruge 
din indtægt og arbejdstimer det ene 
sted til at genoptjene eller forlænge 
din ret til dagpenge. Derfor kunne 
der være rigtig meget arbejde, som 
bare blev spildt i systemet. Nu kan du 
tælle alt med. Man har foretaget æn-
dringen, så systemet kan følge med 
samfundet. Vi ser nemlig flere og fle-

Nye dagpengeregler skærer kraftigt ned på det antal uger, du kan være på 
supplerende dagpenge. Til gengæld skal de også gøre det nemmere for ledige 
at starte en selvstændig virksomhed. Forstå reglerne her.

re, der er atypisk ansatte og eksem-
pelvis gør begge dele. Derfor er det 
en god regelændring”.

Mulighed for at arbejde som  
selvstændig i normal arbejdstid
“Hvis du gerne vil starte en virksom-
hed på supplerende dagpenge, er 
det nu blevet meget nemmere. Hvis 
du eksempelvis skulle starte en en-
mandskonsulentvirksomhed før, 
skulle du sandsynliggøre, at du kun 
vil arbejde i den uden for normal ar-
bejdstid, det vil sige efter klokken 17. 
Hvis du eksempelvis var underviser, 
som mange af vores medlemmer er, 
kunne du kun undervise meget sent, 
hvis du skulle være på dagpenge. 
Men de restriktioner har man fjernet, 
så du nu selv bestemmer, hvornår du 
udfører din bibeskæftigelse. Det gi-
ver bedre mulighed for at prøve ting 
af. Det var så stringent før, at man 
nærmest ikke kunne lave selvstændig 
virksomhed”.

Markant færre uger på  
supplerende dagpenge
“Antallet af uger, du kan være på 
supplerende dagpenge, er blevet skå-
ret ned. Før kunne du være 78 uger 
på supplerende dagpenge med bibe-
skæftigelse og 30 uger som lønmod-
tager. Nu har man bare 30 uger i alt. 
Det er meget mindre. Det betyder, 

at du kun har lidt over et halvt år at 
løbe på, hvis du vil starte en virk-
somhed på supplerende dagpenge”.

Kan starte virksomhed 
som bibeskæftigelse
“De 30 ugers supplerende dagpenge 
er meget lidt. Men man kan få længe-
re tid til at starte en virksomhed på 
dagpenge, hvis man starter den som 
en fritidsbeskæftigelse. Her er den 
eneste regel nu, at det er en fritids-
beskæftigelse, hvis du tjener under 
50.000 kroner om året. Det kan du 
frit have uden at bruge af de supple-
rende dagpenge. Den eneste hage er, 
at antallet af arbejdstimer bliver fra-
regnet din dagpengeydelse. Men det 
giver meget større mulighed for at te-
ste en virksomhed af, opbygge et net-
værk og skabe et kundegrundlag, før 
du opretter din forretning med et 
cvr-nummer og skal bruge af de sup-
plerende dagpenge”.   ■
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“Man har foretaget 
ændringen, så systemet 

kan følge med samfundet. 
Vi ser nemlig flere og 

flere, der er atypisk 
ansatte og eksempelvis 

gør begge dele. Derfor er 
det en god regelændring”.

Ayse Özüpek, jurist i Magistrenes A-kasse



Hvor gik Nora hen, da hun gik ned med stress? Gik 
hun bare hjem? Gik hun til individuelle psykolog-
samtaler? Var hun mon så heldig, at der var udar-
bejdet en optrapningsplan for hende, da hun kom 
tilbage? Eller var hun så uheldig, at hun blev smidt 
lige ind i arbejdet igen, fordi andre var nået at gå 
ned, efter at hun gjorde det?

Alt for ofte behandles stress som et individu-
elt problem: Det var Nora, der gik ned med stress. 
Det er åbenbart ikke hendes arbejdsplads, der har 
et problem med et arbejdsmiljø præget af for stor 
arbejdsmængde, tidspres og manglende ledelses-
mæssig opbakning og anerkendelse.

Og nej. Selvfølgelig er det ikke Noras egen 
skyld, at hun gik ned med stress. Og det er heller 
ikke din egen skyld, hvis det sker. Det er din ar-
bejdsplads og den måde, vi indretter arbejdsmar-
kedet på i dag.

Vi skal kæmpe for en arbejdskultur, hvor det 
er muligt at udføre sit arbejde uden stadige afbry-
delser og forstyrrelser. Alt for ofte kan man se til-
bage på en arbejdsdag, hvor man, hver gang man 
har fundet koncentrationen og endda er kommet i 
flow, bliver afbrudt af telefoner, mails eller perso-
ner, der insisterer på at blive betjent pronto.

Vi skal kæmpe for, at vores dag ikke bliver hak-
ket i småstykker. Tiden forsvinder imellem fingre-
ne på os, og det betyder manglende kvalitet og tid 
til at blive færdig med de tiltagende større opgaver. 
I sidste ende koster den manglende kvalitet og ef-
fektivitet på bundlinjen.

Vi skal kæmpe for, at det fysiske rum ikke skal 
være grænseløst. At man har mulighed for at lukke 

en dør, hvis man skal koncentrere sig. Måske end-
da have sit eget skrivebord, hvor stol og bord ikke 
skal indstilles på ny hver dag, og hvor man kan fin-
de ro og tryghed i billeder af familien.

Vi skal kæmpe for en arbejdsdag, der har en 
begyndelse og en afslutning. Hvor det ikke er så-
dan, at den ene chef sidder i Hongkong og den  
anden i New York, og begge forventer, at man  
svarer prompte på deres opringninger og mails 
døgnet rundt.

Vi skal kæmpe for, at ledere har tid og ressour-
cer til at sætte realistiske mål og anerkender med-
arbejderne for deres arbejde. Og for et kollegialt 
fællesskab, hvor man har tid og ressourcer til at 
støtte og sparre med hinanden.

Vi skal kæmpe for et arbejdsfællesskab, som 
inkluderer dem, der ikke er fastansatte, i sam-
menholdet. Der er alt for mange, der må kæmpe 
i periferien af fællesskabet, og for hvem hver ar-
bejdsopgave tæller som en ny jobansøgning.  
Det er stressbelastning, så det basker.

Vi skal kæmpe for et samfund, hvor dem der 
slås for at komme ind på arbejdsmarkedet og må-
ske stadig studerer, ikke allerede har haft deres 
første sygemelding på grund af stress, før de be-
gynder på arbejde.

Fagbevægelsen kæmpede for mange år siden 
under de røde faner for otte timers arbejde, otte ti-
mers frihed og otte timers hvile. Samtidig kæmpe-
de man mod et arbejdsmiljø præget af røg, støj og 
møg. Måske er der igen behov for, at vi kommer på 
barrikaderne og kræver både retten til et sundt ar-
bejdsliv og retten til at holde fri fra arbejde tilbage.

Er det din egen skyld,  
at du går ned med stress?
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Hvordan skal vores arbejdstid være i fremtiden?
Skal vi fremover have en arbejdsuge på 30 timer? Skal vi arbejde fire dage om ugen? Eller skal vi  
bare knokle løs og spare sammen til orlov og afspadsering?

Det forsøger DM Privat at give svaret på i en møderække, hvor vi ser på, hvordan vi har indrettet  
vores arbejdsliv.

Det næste møde bliver afholdt hos Dansk Magisterforening den 22. januar 2019. Her vil økonometriker 
Katarina Juselius forsøge at forklare de økonomiske udfordringer og potentialer i at ændre arbejdsugen.

Du kan melde dig til begivenheden på kalenderen på dm.dk. Vel mødt!!
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