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1. Indledning
”Kommunikation (…) er også et af de emner, der er svært, vil jeg være ærlig at sige. For
hvordan laver man god kommunikation? Det er i hvert fald ikke godt nok, det vi gør”
Sådan indledte rektor ved Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen sin gennemgang af
universitetets kommunikative udfordringer på et åbent stormøde for universitetets
medarbejdere den 15. august 2014. 1 Kommunikation var et underpunkt på mødet, hvor
universitetsledelsen præsenterede oplæg til initiativer og beslutninger i forlængelse af en
problemanalysen, der var blevet gennemført på universitetet i foråret 2014. Problemanalysen
var iværksat for at afdække problemer med den faglige organisering og administrative
understøttelse på universitetet oven på en årrække, hvor det havde gennemgået store
omstruktureringer.
Omstruktureringerne på Aarhus Universitet var en udløber af universitetsreformen i 2006,
hvor videnskabsministeren fremtvang en ny universitetsstruktur ved at bede de danske
universiteter pege på, hvilke andre universiteter de kunne fusionere med (jf. Greve 2012,
p.68). Begrundelsen for den nye struktur var, at universiteterne skulle rustes til stigende
international konkurrence (jf. Greve 2012, p.67) og bidrage til den offentlige værdiskabelse
(ibid. p. 129). Det er begrundelser, der også i dag tegner de politiske krav til universitets
kerneydelser, forskning og uddannelse.
På forskningssiden skal universiteternes aktiviteter således prioriteres ud fra et
konkurrencesyn, hvilket en udtalelse i starten af november fra uddannelses- og
forskningsminister Sofie Carsten Nielsen understreger:
”Konkurrencen fra udlandet skærpes. Derfor er der behov for en endnu hårdere
prioritering i de kommende år. Vi skal finde nye veje og blandt andet skabe et endnu bedre
samspil mellem private og offentlige investeringer i forskning og udvikling”2
På uddannelsessiden er et fokus på værdiskabelse fremtrædende i den aktuelle debat om
dimensionering af de videregående uddannelser i Danmark, hvor det blandt andet bliver
diskuteret om, hvorvidt man skal uddanne til erhvervslivet eller samfundet. I denne debat

Video fra mødet er tilgængelig på:
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/beslutningsforslag/video-aabent-moede-ved-brian-bech2 Udtalelsen stammer fra pressemeddelelsen ”Fremtidens forskning til debat,” der er tilgængelig på Uddannelsesog Forskningsministeriets hjemmeside: http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2014/fremtidens-forskning-tildebat
1
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begrunder regeringen dimensionering med, at ”Flere skal uddannes til job”3 – altså et
arbejdsmarkedsperspektiv på uddannelserne. Samtidig er der dog andre stemmer, der lægger
vægt på ”dannelse” som pædagogisk sigte i en universitetskontekst:
”Ud over de fag-faglige og generiske kompetencer skal uddannelserne også give de
studerende dannelsesmæssige dimensioner og en vis medborgerskabsparathed.
Kandidaterne skal ud i erhvervslivet, men de skal også indgå i civilsamfundet, og de skal
deltage i de demokratiske beslutningsprocesser og debatter” (Dolin 2014)
Dette fokus på konkurrenceevne og værdiskabelse tegner et ændret billede af universitetets
formål.4 På et maro-niveau er sådanne omstruktureringer og et fokus på konkurrenceevne og
værdiskabelse udtryk for skiftende ideer om, hvad det vil sige at være et universitet, og som
det fremgår af uddannelseseksemplet kan flere ideer herom sagtens eksistere på samme tid.
På et meso-niveau er der også skiftende ideer om, hvordan universitetet og det offentlig
generelt bør drives. Det kommer for eksempel til udtryk i forskellige opfattelser af ledelse.
Som et eksempel på dette skildrer Johannes Michelsen (2003), hvordan magt, penge og tillid
som tre grundlæggende styringsmekanismer (jf. Michelsen 2003, p. 25f) kommer til udtryk i
fire modeller for offentlig ledelse, der er blevet implementeret i perioden fra 1970 til 2003.
Kommunalreformen i 1970 identificerer Michelsen som den første model. Her var den
statslige magt styringsmekanismen bag omlægning af kommuner og amter. Omlægningen
betød, at de blev pålagt en række administrative opgaver, heriblandt den økonomiske styring
af services. Internt i organisationerne var ledelse dog fortsat baseret på faglighed (jf. ibid., p.
28f).
Den anden model kan identificeres i det moderniseringsprogram, der blev igangsat i 1982,
hvor det økonomiske aspekt af det offentlige blev opprioriteret. Det betød blandt andet, at de
offentlige organisationer selv fik en del af ansvaret for at prioritere ressourcer (jf. ibid. p. 29),
således at penge fremstod som styringsmekanisme.
Penge var også styringsmekanismen bag New Public Management, som Michelsen betragter
som den tredje model (jf. ibid., p. 30). New Public Management har ifølge Carsten Greve
”Flere skal uddannes til job” er titlen på en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der
omhandler dimensioneringen. Pressemeddelelsen er tilgængelig på Uddannelses- og Forskningsministeriets
hjemmeside: http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2014/flere-skal-uddannes-til-job

3

Et skifte i universitetets opgave kan spores i formuleringer i Universitetsloven. I versionerne fra 1973
(Christensen 2005, p. 495f) og 1992 (ibid. p.501f) er universiteternes eneste eksterne forpligtelse at ”bidrage til at
udbrede kendskab til videnskabens arbejdsmetoder og resultater” (1973 § 2, 1992 §1). I Universitetsloven fra
2003 (ibid. p. 507f) er hertil kommet, at universiteterne skal ”bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i
samfundet [og] udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund” (§2).

4
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været en dominerende ide igennem flere årtier, og den er udtryk for, at en markedslogik har
fundet indpas i styringen af den offentlige sektor. Denne logik medfører resultatorientering
og effektiviseringsforsøg, der igen indebærer resultatopfølgning, evaluering og regulering (jf.
Greve 2012 p. 36f). Det har betydet, at lederen i de offentlige organisationer skal ”spille en
stærk og selvstændig rolle som topfigur, der forventes at udstikke kursen inden for de
politiske rammer” (Michelsen 2003, p. 30).
Den fjerde model er en værdiorientering, som vandt indpas i det offentlige efter
årtusindskiftet. Denne ledelsesmodel bygger på tillid, og her bliver der lagt vægt på at
uddelegere ansvar på baggrund af et værdifundament, der er i ”modstrid med den form for
mistillid og kontroltænkning, som ligger bag især de økonomiske aspekter af new public
management” (ibid. p. 31).
Parallelt med macro-niveauet eksisterer disse ideer om ledelse sideløbende og tegner et
billede af ledelse i det offentlige, der bliver mere og mere kompleks og giver offentlige ledere
”lighedstræk med ledere i private virksomheder. De skal have styr på omkostninger og
indtægter, de skal være i stand til at forholde sig strategisk til den forventede forespørgsel
og tilpasse udbuddet derefter. De skal kunne bidrage til udviklingen af nye produkter og
kunne forholde sig til en konkurrence” (ibid. p. 33).
Dertil kommer, at nye ideer om ledelse kun er en gren af de mange ”organisationsideer,” der
er kommet til siden begyndelsen af 1980’erne. Man kan således også identificere nye ideer
om organisationsstruktur, organisationskultur, personalepleje, organisering af
arbejdsprocesser m.m. (jf. Røvik 2007, p. 63).

1.1. Strategisk kommunikation – en ny ide
Samtidig med at håndteringen af offentlige organisationer er blevet kompleks, er
mediebilledet også blevet mere komplekst. Et element i dette er den teknologiske udvikling,
der – ikke mindst gennem sociale medier – medvirker til at underminere ”de gammeldags
og etablerede mediers muligheder for envejsinformations- og holdningsformidling, idet
hver enkelt aktør i organisationen reelt gives mulighed for at formidle og tilkendegive sin
egen holdning og påvirke andres” (Aggerholm et al. 2012, p.289). Endvidere er der en
stigende bevidsthed om, at organisationer uundgåeligt kommunikerer via alle deres
aktiviteter – så som ledelsespraksis, de ansattes adfærd, logoer, brug af ressourcer,
personalepolitikker etc., og ”ofte sender disse ”alternative” kanaler langt stærkere
budskaber om virksomheden end de bevidste, formelle kanaler”(Christensen og Morsing
2011, p. 54).
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Disse faktorer gør håndteringen af kommunikation mere kompleks, hvilket har fået det
private erhvervsliv til at opfinde corporate communication ”med udgangspunkt i strategisk
ledelse og professionelt kommunikationsarbejde” (Frandsen et al. 2005, p. 64).
Offentlige organisationer er også åbne for nye ideer til, hvordan man skal gribe
kommunikation an. Det viser eksempelvis en undersøgelse af kommunikation i kommunerne
baseret på data fra 2006-7 (Salomonsen p. 2008), hvoraf det fremgår, at kommunerne anser
kommunikation som en central opgave. Således havde 64 af de 66 sammenlagte kommuner
på dette tidspunkt en kommunikationsstrategi eller –politik eller var i gang med at udforme
en sådan (jf. ibid. p. 152), ligesom langt størsteparten af kommunerne påtænkte at ansætte
en eller flere professionelle kommunikationsmedarbejdere (jf. ibid. p. 155).
Da billedet i kommunerne var et helt andet blot et par år tidligere (jf. Frandsen et al. 2005, p.
64f), giver dette skifte et klart billede af, hvornår ”strategisk kommunikation” holdt sit indtog
i kommunerne som en ny organisationside.
Organisationers kommunikationspolitik kan betragtes som en underide til den strategiske
kommunikation, på linje med krisekommunikation, branding, CSR m.m.
Kommunikationspolitikken vil være mit omdrejningspunkt, når jeg i denne afhandling tager
udgangspunkt i det spørgsmål, rektor Brian Bech Nielsen indledningsvis er citeret for.
Spørgsmålet rummer mange sidespørgsmål: Hvad er kommunikation i en
organisationskontekst? Hvornår er den god? Hvem er det, der gør noget? Hvorfor er det ikke
godt nok? Og hvordan kan vi gøre det bedre?
Spørgsmålene er brede og rummer både deskriptive og præskriptive perspektiver. Her kan
kommunikationspolitikken tjene som et velfungerende fikspunkt, fordi den i et præskriptivt
perspektiv bør rumme anvisninger på, hvordan man gør kommunikation godt. Samtidig kan
kommunikationspolitikken i sig selv også betragtes som et udtryk for, hvordan man griber
kommunikation an. I et deskriptivt perspektiv kan kommunikationspolitikken således sige
noget om præmisserne og motivationen for at arbejde strategisk med kommunikationen og
lave en kommunikationspolitik.
Det er i den forbindelse interessant, at Aarhus Universitet lavede sin første
kommunikationspolitik i 2008, stort set samtidig med at den strategiske kommunikation
holdt sit indtog i kommunalt regi. Da der i dag ikke findes tydelige referencer til denne
politik i det strategiske kommunikationsarbejde, rejser det spørgsmålet om, hvad formålet
med denne kommunikationspolitik egentlig var.
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Endelig er det interessant at kigge nærmere på denne kommunikationspolitik, da Aarhus
Universitet står for at skulle udarbejde en ny i 20155 som en del af ”Psykisk APV
Handlingsplan for Aarhus Universitet” (jf. side 5 i bilag 1). Min afhandling kan således tjene
som et forstudie til dette arbejde.

1.2. Problemformulering
Af ”Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet” fremgår det, at der skal ”udarbejdes
en operationel kommunikationspolitik på AU med involvering af medarbejderne” (ibid.).
Kommunikationspolitikken er i handlingsplanen et delmål for at styrke
”Ledelseskommunikation og inddragelse” (ibid.). I min afhandling finder jeg det dog
nødvendigt at anlægge et bredere perspektiv på kommunikationspolitikker. Når jeg i
afhandlingen lader kommunikationspolitik være omdrejningspunktet, kommer min
problemformulering således til at lyde:
Hvad er forudsætningerne for at lave en kommunikationspolitik i en offentlig
organisation som Aarhus Universitet universitetets aktuelle situation taget i
betragtning?
Jeg vil for det første diskutere dette spørgsmål i et kommunikationspolitik-internt
perspektiv, der ud fra diverse ”opskrifter” for kommunikationspolitik vil fokusere på, hvad en
kommunikationspolitik er, hvordan den skal opbygges, og hvilket formål den skal tjene. I
denne præskriptive tilgang vil jeg inddrage Corporate Communication som mit teoretisk
udgangspunkt for diskussionen. Denne tilgang er også årsagen til, at jeg vil anlægge et
bredere perspektiv på kommunikationspolitikken. Som det vil blive uddybet nedenfor, lægger
Corporate Communication nemlig vægt på, at kommunikation i en organisationskontekst (og
kommunikationspolitikken som element heri) tænkes integreret og strategisk.
For det andet vil jeg diskutere spørgsmålet i et kommunikationspolitik-eksternt perspektiv,
der fokuserer på kommunikationspolitikken (og corporate communication) som
organisationside. I dette primært deskriptive perspektiv bliver spørgsmålet, hvorfor
universiteter begynder at arbejde med strategisk kommunikation, og hvilke motiver for
strategisk kommunikation der specifikt kommer til udtryk på Aarhus Universitet. I denne

I handlingsplanen er kommunikationspolitikken berammet til at skulle udarbejdes i foråret 2014. Men dette
arbejde er endnu ikke påbegyndt og forventes ikke at blive påbegyndt i indeværende år, hvilket jeg har fået oplyst
af AU’s chef for Intern Kommunikation, Svend Aage Mogensen.

5
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tilgang vil jeg som delteori inddrage neoinstitutionel teori, der kan sige noget om, hvordan
organisationer reagerer på mødet med nye organisationsideer.
Man kan således sige, at afhandlingen står på to ben, hvor det ene vil undersøge, hvorfor der
laves kommunikationspolitik på AU, mens det andet undersøger, hvordan der bør/kan laves
kommunikationspolitik på AU.
Undersøgelsesspørgsmål i afhandlingen bliver i forlængelse heraf:
1. Hvad er en kommunikationspolitik, og hvad er dens funktion i en
organisationskontekst?
2. Hvad er Aarhus Universitets aktuelle kommunikative udfordringer?
3. Hvorvidt er corporate communication (strategisk kommunikation) som
organisationside blevet optaget af Aarhus Universitet?

1.3. Afhandlingens opbygning
Med dette afledende afsnit er afhandlingen delt op i syv afsnit:
Afsnit to er opgavens teoriafsnit, hvor jeg redegør for mit videnskabsteoretiske
udgangspunkt. Min grundposition er socialkonstruktivistisk på et metaniveau. Men jeg
redegør også for en skelnen mellem dette niveau og min tilgang til afhandlingens deskriptive
og præskriptive ambitioner. I det deskriptive/analytiske perspektiv er konstruktivisme koblet
med en pragmatisme, der sætter nytteværdien i centrum. I det præskriptive/normative
perspektiv er min tilgang funktionalistisk. Men da det er en funktionalisme, der er hægtet op
på et socialkonstruktivistisk metaniveau, kan man tale om en neofunktionalistisk tilgang.
Den videnskabsteoretiske position har endvidere betydning for, hvad man forstår ved
kommunikation, organisation og ledelse. Da forståelse af disse begreber har betydning for
afhandlingens diskussion, redegør jeg for forskellene ud fra henholdsvis en konstruktivistisk
og en funktionalistisk position.
I teoriafsnittet redegør jeg endvidere for corporate communication som min hovedteori med
udgangspunkt i Frandsen og Johansens (2014) fremstilling af den. Corporate communication
har som kernetemaer identitet, image og omdømme, integration af kommunikationen og
relationen til stakeholdere. Tilgangen til disse temaer har også betydning for, hvordan man
ser på kommunikationspolitikken.
Endelig redegør jeg i teoriafsnittet for neoinstitutionel teori, med hovedvægt på fremstillinger
af Scott (21014) og Røvik (2007), som jeg benytter som delteori. Corporate communication
og kommunikationspolitikken som underide hertil kan betegnes som organisationsideer. Jeg
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bruger neoinstitutionel teori til at belyse, hvilken betydning en organisations kontekst har for
implementeringen af en ny organisationside, og hvordan ideen lander i organisationen.
I afsnit tre bliver teorier om kommunikationspolitikker behandlet. Jeg har valgt at gøre dette
i et særskilt afsnit frem for som en del af teoriafsnittet. Det er for at understrege det dobbelte
perspektiv på kommunikationspolitikteori i denne afhandling, nemlig at det dels er
udgangspunkt for normativt at kunne sige noget om, hvordan man opbygger en
kommunikationspolitik, dels et studieobjekt i sig selv, der deskriptivt bliver behandlet som
organisationside. Hovedvægten ligger her på en fremstilling af Jørgensen og Windfeld
(2003).
Fjerde afsnit er metodeafsnit. Jeg argumentere her for, ud fra en pragmatisk tilgang, at
kombinere ”arkivstudier” med diskursanalyse, hvilket bliver brugt til i analysen af en række
organisationsdokumenter.
I femte afsnit bliver der i analyse set nærmer på dels kommunikationsafdelingen på Aarhus
Universitet (AU) og dels på det bredere AU for at belyse undersøgelsesspørgsmålene to og tre
ovenfor.
Afhandlingens diskussion ligger i sjette afsnit, hvor jeg dels behandler, hvorvidt en
kommunikationspolitik kan afhjælpe aktuelle kommunikative udfordringer på AU, og hvilket
forudsætninger der er til stede for at angribe kommunikationen strategisk på AU. Denne
diskussion munder ud i en række anbefalinger i forhold til at udarbejde en
kommunikationspolitik på AU.
Syvende afsnit rummer afhandlingens konklusion.

2. Teori
2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt
I en akademisk undersøgelse er det vigtigt at definere, hvilke filosofiske grundantagelser man
bygger på, fordi det er med til at afgøre, hvilken undersøgelsesstrategi og -metode det er mest
hensigtsmæssig at benytte sig af (jf. Creswell 2003, p.5-6). Jeg bekender mig således til en
socialkonstruktivistisk position, der, modsat et positivistisk udgangspunkt, ikke antager, at
der er en objektiv erkendelig virkelighed/sandhed ”derude” (jf. Jørgensen og Phillips 1999 p.
13).
I stedet for den objektive viden bliver det centrale derfor subjekter, der søger ”understanding
of the world in which they live and work. They develop subjective meanings of their
experiences” (Creswell 2003, p.8) og den sociale interaktion: “Vores måder at forstå verden
på skabes og opretholdes i sociale processer. Viden skabes i social interaktion, hvor man
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både opbygger fælles sandheder og kæmper om, hvad der er sandt og falsk” (Jørgensen og
Phillips 1999 p. 14, jf. også Craig 1999, p. 125).
Min afhandling står som nævnt indledningsvis på to ben. Det ene er et teoretisk ben, der
handler om at undersøge fremstilling af kommunikationspolitikkens form og formål, det
andet et praktisk/empirisk ben, der handler om at undersøge udfordringerne ved at lave en
operationel kommunikationspolitik på AU.
Desuden benytter afhandlingen sig af to perspektiver. Et analytisk bagudskuende perspektiv,
der skal afdække situationen på AU, og et normativt fremadrettet perspektiv, der handler om
at give anvisninger til en kommunikationspolitik på AU.
Et socialkonstruktivistisk udgangspunkt harmonerer fint med ambitionen i det analytiske
perspektiv. Jeg vil dog fokusere på det undersøgtes praktiske anvendelighed, hvormed jeg
kobler det socialkonstruktivistiske udgangspunkt med et pragmatisk perspektiv. Det
pragmatiske sandhedsbegreb lægger ligesom socialkonstruktivismen vægt på, at der ikke er
en objektiv erkendelig virkelighed. Neopragmatikeren Richard Rorty hævder derfor, at der
ikke er en ”method for knowing when one has reached the truth, or when one is closer to it
than before” (sic. Rorty 1980 p. 726). Denne overbevisning får pragmatismen til at sætte
nytteværdi i centrum. Det gælder om at finde frem til det, der virker, eller som Rorty
udtrykker det: „if it doesn’t make a difference to what we do, it makes no difference at all“
(Rorty 1991, p. 17).
Det er netop dette fokus på nytten, som jeg gerne vil inddrage, men det pragmatisk
perspektiv rummer også den fordel, at jeg kan benytte mig af en vis metodepluralisme. Det
vil, som jeg vil uddybe i afsnit 4, vise sig hensigtsmæssigt i forhold til behandlingen af det
empiriske materiale, som jeg underbygger min undersøgelse med.
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt har også betydning for, hvordan man forstår
kommunikation og andre centrale begreber i afhandlingens kontekst. Et
socialkonstruktivistisk udgangspunkt hænger således sammen med en konstitutionalistisk
grundopfattelse af kommunikation, der ikke blot opfatter ”kommunikation som et redskab,
der skal tjene en eller flere funktioner. Nej, kommunikation er konstituerende for
organisationen, dvs. den interne kommunikation opfattes som det, der opretter eller danner
organisationer eller organisering ” (sic. Aggerholm et al. 2012, p. 24, se endvidere afsnit
2.1.2.).
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Det fremgår også af citatet, at et socialkonstruktivistisk/ konstitutionalistisk udgangspunkt
harmonerer mindre godt med det normative aspekt, der ligger i at formulere, hvordan noget
bør gøres. Her bliver kommunikation nemlig netop opfattet funktionelt som et redskab.
Man kan dog, jf. Robert T. Craig (1999), skelne mellem første- og andenordensmodeller for
kommunikation. Førsteordensmodellen betragter kommunikation som en proces, mens
andenordensmodellen betragter kommunikation som model, hvilket også kan betegnes som
en metamodel. (jf. Craig 1999, p. 127).
Et lignende skel vil jeg også trække i denne afhandling. Det socialkonstruktivistiske/
konstitutionalistiske udgangspunkt skal således betragtes som et metaniveau. På
førsteordensniveau inddrages et konstitutionalistisk/pragmatisk perspektiv i den
bagudskuende analyse, mens jeg anlægger et funktionelt perspektiv på de fremadrettede
overvejelser. I lyset af mit socialkonstruktivistiske udgangspunk vil det dog være en
funktionalisme, der er bevidst om, at den hviler på konstruerede sandheder. Man kan derfor
tale om en ”oplyst funktionalisme” eller neofunktionalisme.
2.1.1. Om afhandlingens forfatter
En konsekvens af et socialkonstruktivstisk udgangspunkt er også, at ”vores syn på og viden
om verden altid er kulturelt og historisk indlejret. Derfor er de måder, hvorpå vi forstår og
repræsenterer verden, historisk og kulturelt specifikke og kontingente” (sic. Jørgensen og
Phillips 1999 p. 14). Denne kontingens gælder også mig som forfatter til afhandlingen, dels i
den generelle forstand, at jeg forståelsesmæssigt er bundet af den samfundsmæssige
konstruktion af mit genstandsfelt – universiteterne, dels i den mere specifikke forstand, at
jeg selv er en del af den organisation, som jeg behandler. Jeg har således været ansat som
kommunikationsmedarbejder ved Aarhus Universitet siden 2007. Betinget af
omlægningsprocesser på AU (jf. afsnit 5.1) har det været i stillinger ved henholdsvis Det
Teologiske Fakultet og ved Faculty of Arts.
At jeg selv er en del af den undersøgte organisation rummer både fordele og ulemper i
forhold til afhandlingen. En fordel er, at jeg har et indgående kendskab til de
omlægningsprocesser, som universitetet har været igennem, samt de kommunikative
udfordringer, AU står midt i. Det et til gengæld en ulempe dels i forhold til at søge en objektiv
fremstilling af organisationen, dels fordi jeg må betragtes som ”medkonstitutør” af
organisationen (jf. afsnit 2.1.2.) og som aktør i institutionaliseringen af nye
organisationsideer i organisationen (jf. afsnit 2.3). Det skal dog her for det første specificeres,
at jeg ikke er involveret i arbejdet med at lave ny kommunikationspolitik for AU. For det
andet skal det specificeres, at når jeg (særligt i afsnit 5.3.) behandler udviklingen i den
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centrale kommunikationsafdeling på AU, så er det ikke min egen afdeling, som jeg skriver
om.
2.1.2. Implikationer for forståelsen af kommunikation, organisation og ledelse
Valget af et videnskabsteoretisk udgangspunk har også betydning for forståelsen af
forskellige grundelementer i den organisatoriske kontekst. I det følgende vil jeg uddybe
forskelle i forståelsen af kommunikation, organisation og ledelse, når man betragter dem fra
henholdsvis et funktionalistisk og et konstruktivistisk perspektiv.
Implikationer for forståelsen af kommunikation
I et funktionalistisk perspektiv bliver kommunikation opfattet som transmission (jf.
Aggerholm et al. 2012, p. 25). Kommunikation handler i denne forståelse om at ”overføre”
noget som en ”transport af ét eller andet fra én til en anden” (Pedersen 2012 p. 17). Det kan
metaforisk også forstås som ”semantiske enheder, der kan ”pakkes ind” i ord eller billeder,
”sendes af sted” og ”pakkes ud” igen” (sic., Aggerholm et al. 2012, p. 26).
Som jeg har været inde på, betragtes kommunikation derigennem instrumentelt – som et
redskab, som fx ledelse og medarbejdere i en organisation kan anvende til et givent formål
(jf. Johansen & Frandsen 2013, 271). Kommunikation er med andre ord noget en
organisation har (jf. Aggerholm et al. 2012. p. 23). Man taler her også om et afsenderfokus,
fordi det er afsenderen, der definerer hvilket budskab der skal overføres til en modtager.
Kommunikationen kan, med rektor Brian Bech Nielsens spørgsmål in mente, således
betragtes som succesfuld, hvis ”det der hældes ind i den en ende, også kommer ud i den
anden” (Pedersen 2012 p. 18). Denne tanke er naturligvis en forsimpling, der da også er
blevet nuanceret i et væld af modeller, som kigger nærmere på, hvem der kommunikerer,
hvad der kommunikeres, hvad der kan forstyrre eller understøtte denne kommunikation,
hvem der kommunikeres til, og hvordan kommunikationen modtages (jf. Pedersen 2012 p.
18-23).
En klassisk og nyttig oversigt over udviklingen i kommunikationsmodellers syn på afsendermodtagerforholdet finder man i Grunig og Hunts fire modeller for public relations:
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Karakteristika
Formål
Kommunikationsmåde
Kommunikationsmodel
Hvor det praktiseres
i dag
Estimeret andel af
organisationers
praksis i dag

Model 1
Presseagentur /
publicity
Propaganda
Envejs; hele
sandheden er ikke
essentiel
Sender -> modtager
Sport, teater,
produktpromotion
15 %

Model 2
Offentlig
information
Udbredelse af
information
Envejs; sandheden
er vigtig

Model 3
Tovejs asymmetrisk

Model 4
Tovejs symmetrisk

Videnskabelig
overtagelse
Tovejs; ubalanceret
effekt

Gensidig forståelse

Sender -> modtager

Sender -> modtager
<- feedback
Konkurrencedygtige
virksomheder,
bureauer
20 %

Gruppe -> gruppe
<Regulerede
virksomheder,
bureauer
15 %

Myndigheder, nonprofit organisationer, virksomheder
50 %

Tovejs; balanceret
effekt

Grunig og Hunts fire modeller er her adapteret efter Merkelsens oversættelse og gengivelse (Merkelsen
2011 p.36f)

Model 1 Presseagentur / publicity-modellen beskriver en envejskommunikation, hvor
formålet er at få så meget omtale og opmærksomhed som mulig gennem medierne. I denne
bestræbelse er det mindre vigtigt, om omtalen er korrekt eller ej – formålet er overtalelse (jf.
Merkelsen 2011 p.37).
I model 2 Offentlig information er det derimod væsentligt, at informationen er korrekt,
eksempelvis når myndighederne vil informere offentligheden. Kommunikationen er envejs og
afsenderorienteret, idet man ikke bruger mange kræfter på at undersøge modtagerne af
kommunikationen (jf. ibid. 2011 p.38).
Model 3, den Tovejs asymmetriske, adskiller sig fra model 2 i, at der lægges vægt på
modtageren og dennes præferencer: ”Afsenderen er i tovejsmodellen opmærksom på, at
kommunikationen vil mislykkes, hvis ikke modtageren har en interesse i budskabet” (ibid.
2011 p.39). Feedback bliver således et vigtigt aspekt i denne model. Det asymmetriske ligger
dog i, at kommunikationen stadig foregår på afsenderens præmisser, da det er denne, der
vælger, hvad der skal kommunikeres (jf. ibid. 2011 p.39).
I den fjerde model Tovejs symmetriske er målsætningen ikke at overtale eller informere en
modtager men derimod at skabe fælles forståelse. Det traditionelle skel mellem afsender og
modtager bliver her ophævet, da begge parter indtager begge roller i kommunikationen. I et
organisationsperspektiv handler det i denne model ”i lige så høj grad om at tilpasse
virksomhedens holdninger til sit publikum, som det handler om at tilpasse publikummernes
holdning til virksomheden” (ibid. 2011 p. 40-41).
Med den fjerde models fokus på i fællesskab at skabe forståelse genkender man det
socialkonstruktivistiske credo. Man kan således sige, at der mellem model tre og fire er et
skifte i det paradigmatiske fokus fra funktionalisme til konstruktivisme og fra transmission til
interaktion.
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Grunig og Hunt betragtede oprindeligt de fire modeller som faser i en
kommunikationsteoretisk evolutionsproces, hvor den tovejs symmetriske kommunikation er
udviklingens højeste trin (jf.ibid. p.42). Denne evolutionære forståelse af den symmetrisk
tovejskommunikation har dog mødt kritik6, men fokusskiftet fra transmission til interaktion
kan stadig betragtes som anden etape i kommunikationsforskningens historie (jf. Johansen &
Frandsen 2013, 271).7
Det ligger i interaktionen, at der er fokus på kommunikation som et samspil:
”Kommunikation er med andre ord en måde at diskutere sig frem til en mening på”
(Pedersen 2012 p. 25f). Derfor er forståelse heller ikke et spørgsmål om at sende de rigtige
informationer frem og tilbage på den rigtige måde og i den rette indpakning. Forståelse er
derimod noget, som sikres i en kontinuerlig proces, der fordrer løbende dialog (jf. ibid. 2012
p. 26). Det interaktive aspekt ligger således i, at deltagerne i kommunikationen løbende
producerer og reproducerer fælles betydning:
”de implicerede aktører skaber eller ikke skaber forskellige former for mening med
udgangspunkt i alt, hvad der kan opfattes som tegn, der kan gøres til genstand for
fortolkning, altså ikke kun de intenderede og planlagte budskaber” (Aggerholm et al. 2012,
p. 28, jf. Craig 1999, p. 125).
At skabe mening er et udtryk for sensemaking, der kan defineres som ”the ongoing
retrospective development of plausible images that rationalize what people are doing”
(Weick et al. 2005, p. 409).
Det fremgår heraf også, at fokus i et konstruktivistisk perspektiv er mere på processen end på
budskabet, og at kommunikation ikke er noget, man har, men noget man gør. I den forstand
er succesfuld kommunikation et udtryk for, at man er lykkes med at gøre noget i fællesskab”
(jf. Pedersen 2012 p. 26).
Implikationer for forståelsen af organisationer
Skellet mellem de to grundopfattelser har også betydning for, hvordan man ser

Grunig beskriver også kommunikation som et spørgsmål om at flytte symboler mellem mennesker. Derved kan
man argumentere for, at Grunig fortsat betragter kommunikation ud fra et transmissionsparadigme (jf. Johansen
& Frandsen 2013, 271). Endvidere kan Grunig kritiseres for på samme tid at betragte den symmetriske
tovejskommunikation som kulminationen på en evolutionær udvikling og som et normativt ideal (jf. Merkelsen
2011 p.43). Det har fået Grunig til at videreudvikle modellen til den såkaldte ”Mixed motives-model,” hvor
symmetrien erstattes af en win-win zone mellem kommunikationsparterne (jf. ibid. p.44). I nærværdende
kontekst er oversigten over de fire modeller dog fortsat nyttig som referenceramme til senere diskussion.
7 Det skal nævnes, at forståelsen af kommunikation ud fra et paradigme ikke udelukker, at man i bestemte
situationer fortsat bruger modeller fra et andet paradigme i specifikke kommunikative situationer (jf. de i afsnit
2.1. omtalte to niveauer hos Craig), hvilket også ligger i procentangivelserne i Grunig og Hunts oversigt.
6
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organisationer.
Fra et funktionelt perspektiv betragtes organisationer som noget konkret – et færdigt
produkt eller en beholder (jf. Putnam et al. 2009, p. 7). Man kan derfor også klart skelne
mellem, hvad der er internt, og hvad der er eksternt – også i kommunikativ forstand (jf.
Aggerholm et al. 2012. p. 34).
I et konstruktivistisk perspektiv er organisationer derimod noget processuelt, der
konstitueres gennem kommunikation:
”What we perceive as structure in any group or organization was at some time decided upon
and put in place. In other words, organizational structures emerge from communication
processes and might, in turn, replace future communication processes” (sic, Cheney et al.
2011, p.18).
Dette princip, hvor der lægges vægt på organisering som verbum og ikke som substantiv,
betegnes også Communication Constitutes Organization (CCO) (jf. Putnam et al. 2009, p. 1).
En specificering af dette finder man hos Robert D. McPhee og Pamela Zaug, der
underopdeler CCO i fire ”flows” (McPhee og Zaug 2009, p. 33-41):
1) Medlemsforhandling handler om den kommunikation, der etablerer og vedligeholder
organisationens forhold til sine medlemmer ”in constituting members, the communication
process importantly constitutes the organization, since one must be a member of
something” (McPhee og Zaug 2009, p. 34).
2) Selvstrukturering er udtryk for de bevidste kommunikative processer blandt personer
med en rolle i organisationen, der arbejder på at definere organisationen. Denne refleksive
strukturering adskiller en organisation fra tilfældige grupper som fx et nabolag (jf. McPhee
og Zaug 2009, p. 35f). Kommunikation retter sig i selvstruktureringen ikke direkte mod det
organisatoriske arbejde, men mod ”skelettet,” der ligger bag arbejdsprocesserne. Derfor
kommer selvstruktureringen til udtryk i kommunikative produkter som
organisationsdiagrammer, planlægningsfora, politikker og manualer (jf. McPhee og Zaug
2009, p. 36).
3) Koordinering af aktiviteter følger i høj grad af selvstruktureringen. Men der er altid behov
for tilpasning af dette til den konkrete arbejdssituation, hvilket kan betegnes
”aktivitetskoordinering”: ”The process of adjusting the work process and solving immediate
practical problems requires the sort of communication we call activity coordination”
(McPhee og Zaug 2009, p. 38)
4) Positionering er kommunikationen om organisationen til aktører på macro-niveau i
organisationens omverden så som leverandører, kunder, samarbejdspartnere og politikske
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regulatorer etc. Kommunikationen handler her om at indplacere organisationen i dette felt:
”we have chosen the broader term ”positioning” because the latter includes both identity
establishment and development and maintenance of a ”place” in the inter-organizational or
larger social system. Since identity is inescapably comparative and relational, these two
processes merge inextricably” (jf. McPhee og Zaug 2009, p. 40).
CCO-perspektivet lægger således igen vægt på, at kommunikation ikke er noget
organisationer blot har ”de er kommunikation og opstår ved kommunikation (sic. Aggerholm
et al. 2012. p. 35).
I afhandlingens kontekst har denne tanke også implikationer for, hvad man forstår ved et
universitet:
”a university is neither the actual, physical campus where many classes are held nor is it
the sum of the people who work in it. Instead, it is a complex system of symbols, messages,
efforts, and activities – a network of contributions from its members and from people and
groups outside of its boundaries” (Cheney et al. 2011, p.8).
Citatet peger også på, at grænserne mellem internt og eksternt bliver flydende i det
konstruktivistiske perspektiv. Modsat det klare skel i det funktionalistiske perspektiv (og jf.
positioneringen ovenfor) er der personer og grupper fjernt fra den fysiske organisation, som
deltager i den konversation, der konstituerer organisationen – i en universitetskontekst kan
man fx tænke på ministerier, pressen og potentielle studerende, der er med til at skabe et
billede af universitetets form og formål.
Implikationer for forståelsen af ledelse
Ledelse bliver også anskuet forskelligt i forhold til, hvilket perspektiv det betragtes ud fra.
Som skildret ovenfor kan organisationer betragtes som en fast og overskuelig størrelse i et
funktionalistisk perspektiv. Ledelse kan derfor anskues som en rationel øvelse, hvor det
handler om at analysere valgmuligheder og træffe det strategisk bedste valg (Aggerholm et al.
2012. p. 42).
I et konstruktivistisk perspektiv er organisationer sværere at overskue, når de grundlæggende
betragtes som konstitueret i en proces. Ledelsens valgmuligheder er derfor begrænsende –
”det fuldstændigt rationelle valg eksisterer ikke.” (Aggerholm et al. 2012. p. 43).
Det er også en lære, man har gjort sig inden for rational choice-teorier. Her taler man om
bounded rationality som udtryk for, at man kun handler rationelt i forhold til de faktorer,
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man kan overskue (jf. Scott 2014 p. 80f). Det medfører også et syn på strategiprocesser som
noget mindre lineært og mere emergent (jf. ibid., p. 43f).
I et sociologisk perspektiv kan (ledelsens) rationelle valg dog ikke alene begrænses til et
spørgsmål om, hvor overskuelig omverdenen er. Her er man opmærksom på, at aktørerne
(herunder lederen) er med til at konstruere, hvad der i det hele taget kan tælle som en
rationel handling: ”Social action is always grounded in social contexts that specify valued
ends and appropriate means; action acquires its very reasonableness from taking into
account these social rules and guidelines for behavior” (Scott 2014 p. 83).
Implikationer for afhandlingen
Det her fremstillede skel mellem de to paradigmatiske forståelser af kommunikation skal
tjene flere formål i afhandlingen. Det er for det første en referenceramme, der er
formålstjenstlig i forhold til den teoretiske diskussion af kommunikationspolitik i afsnit 3.
For det andet kan det være med til at afkode problemstillinger på AU i gennemgangen i afsnit
5.
Endelig har vi etableret to forskellige bud på, hvordan kommunikation kan være succesfuld:
God kommunikation er enten, når transmissionen lykkes, og budskabet når frem, eller når
det lykkes at skabe forståelse i fælleskab. Vi har dermed to målsætninger at forholde os til,
når det skal diskuteres, hvad fokus bør være i udarbejdelsen af en kommunikationspolitik på
AU i afsnit 6.

2.2. Hovedteori: Corporate communication
Som det fremgår af indledningen, er Corporate Communication (CC) mit
kommunikationsteoretiske udgangspunkt. Da det er forudsætningerne for at lave
kommunikationspolitik i en organisationskontekst (jf. corporate) der bliver undersøgt, er CC
en oplagt tilgang. CC har et overlappende fokus med flere beslægtede akademiske discipliner
som for eksempel ”Strategisk Kommunikation” og ”Strategisk Public Relations.” Afhængigt af
hvilket aspekt af kommunikation man lægger vægt på, kan begreberne bruges i flæng (se fx
brugen i Frandsen og Johansen 2013, p. 213). Det bliver de også til også i nærværende
kontekst, hvor andet ikke specifikt er angivet, da det strategiske aspekt af kommunikationen
er væsentligt. Der er dog også forskelle i fokus, som jeg vil uddybe i det følgende.
Jeg baserer hovedsageligt min forståelse af CC på Frandsen og Johansens artikel ”Corporate
Communication” fra 2014, der vil blive behandlet i det følgende.
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2.2.1. Hvad er CC?
Frandsen og Johansen betegner CC som en praksis og akademisk disciplin, der (jf. afsnit
2.3.4.) er blevet institutionaliseret siden 90’erne (jf. Frandsen og Johansen 2014, p. 220).
Som i mange andre teoretiske felter er der nuancer i, hvordan CC defineres. Frandsen og
Johansen har lavet en syntese af forskellige definitioner, hvoraf det fremgår, at CC er en
strategisk ledelsesfunktion, der skaber sammenhæng til organisationens overordnede
strategi, integrerer intern og ekstern kommunikation gennem en række discipliner og
kommunikerer med alle stakeholdere, interne såvel som eksterne, for at optimere
organisationens image og omdømme (jf. ibid. p. 223).
Hovedmotivet for at organisationer implementerer CC er, at de skal håndtere en mere
kompleks situation. Man kan således tale om tre centrale motiver eller drivere for at
implementere CC, der kan betegnes som henholdsvis 1) markeds- og omverdenbaserede, 2)
kommunikationsbaserede og 3) organisationsbaserede.
Markeds- og omverdenbaserede drivers fokuserer på udfordringen i at skulle koordinere
kommunikationen med mange stakeholdergrupper med komplekse roller (jf. ibid. p. 221). I
en AU-kontekst kan denne kompleksitet eksemplificeres gennem en ansat, der samtidig kan
være alumne, mor til en kunde (studerende) og være med til at stemme de politikere i
regering, der lovgivningsmæssigt regulerer universitet. Heri ligger også en forskel mellem CC,
der kommunikerer med alle stakeholdergrupper, og en klassisk Public Relations-tilgang, der
har et mere eksternt fokus (jf. ibid. p. 223).
En kommunikationsbaseret driver er de mange nye medier, der skal håndteres. Som
indledningsvis skildret går udviklingen mod en øget kompleksitet, hvilket også gør sig
gældende på AU. Udviklingen er her (jf. uddybning i afsnit 5.3) gået fra et
informationskontor, der primært håndterede diverse organisationspublikationer, til en
kommunikationsafdeling, der blandt andet kommunikerer via hjemmesider, eksterne og
interne nyhedsbreve, sociale medier, live-arrangementer, pressekontakt, annoncekampagner
og merchandise. Den øgede kompleksitet i mediebilledet kræver klare budskaber og
konsistens, for at man kan trænge igennem (jf. ibid. p. 221f).
Organisationsbaserede drivers refererer til øgede ledelseskrav om effektivitet og
positionering. For at efterkomme sådanne krav kræves det, at kommunikationen flytter sit
forankringspunkt fra det taktiske til det strategisk niveau (jf. ibid. p. 222). Derfor er
strategisk kommunikation også et centralt element i CC, hvilket igen viser paralleller til
”Strategisk kommunikation” som disciplin og praksis. Sidstnævnte har dog rødder i diverse
grene af socialvidenskaberne og var som udgangspunkt støttet af ”the import of various
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models based largely on rationalistic strategic management literature” (Sandhu 2009 p.
73). Derfor blev kommunikationen som udgangspunktet også tænkt funktionalistisk og
instrumentelt (jf. Sandhu 2009 p. 74), hvor CC i nærværende udgave er
socialkonstruktivistisk funderet.
2.2.2. Kernetemaer i CC
Frandsen og Johansen fremhæver som kernetemaer i CC 1) identitet, image og omdømme, 2)
integration af kommunikationsaktiviteter og 3) relation til stakeholdere.
Identitet, image og omdømme angår CC’s overordnede målsætning, ”to build, maintain,
change and/or repair positive images and/or reputations among the external and internal
stakeholders of the company” (jf. Frandsen og Johansen 2014, p. 224).
Identitet i en organisationssammenhæng handler om, hvad en organisation står for (ibid.).
Man har her skelnet yderligere mellem corporate identity, der har rødder i branding og
fokuserer på relationen til eksterne stakeholdere og organizational identity, der har rødder i
organisationsstudier og har organisationens medlemmers selvforståelse i centrum (ibid. p.
224f). Fokus i forskningen har dog bevæget sig i retning af at sammentænke de to
identitetskoncepter (ibid. p. 225).
Image handler om, hvordan forskellige stakeholdergrupper opfatter en organisation.
Forståelsen af image har også forandret sig over tid, da man er blevet opmærksom på, at
forskellige stakeholdergrupper kan opfatte en organisation forskelligt. Hvor image tidligere
blev opfattet endimensionelt, er opfattelsen derfor nu, at en organisation kan have flere
images (ibid.). Det er i tråd med det konstruktivistiske perspektiv, hvor aktørerne og
kommunikationen etablerer organisationen. Det peger endvidere på, hvor kompleks opgaven
bliver kommunikativt, når man skal opretholde et positivt image i forhold til multiple
stakeholdergrupper, der kan have modstridende interesser i organisationen.
Image adskiller sig fra omdømme ud fra et tidsligt aspekt. Hvor image kan opfattes som et
øjebliksbillede af organisationen, er omdømme udtryk for den opfattelse af en organisation,
man opbygger over tid. Forskere tillægger endvidere omdømmet en værdidimension, der
adskiller det fra imaget. Værdidimensionen handler om de ”ideals and beliefs, personal or
social preferences for what is considered to be an appropriate way of acting for an
organization” (ibid. p. 226).
I praksis har disse overvejelser over identitet, image og omdømme afstedkommet et fokus på
styring af omdømme, på måling af omdømme og på forholdet mellem strategi, organizational
identity og image/omdømme. I dette forhold gælder det om ikke at have for store kløfter
(gaps) mellem forskellige opfattelse (ibid. p. 12). Den kritiske APV på AU (jf. afsnit 5.1.) kan
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netop ses som et ”gap” mellem den strategiske retning, ledelsen ville bevæge organisationen
i, og medarbejdernes forståelse af organisationen.
Integration af kommunikationsaktiviteter handler om at sikre en koordination mellem de
forskellige dele af kommunikationen. Således definerer Frandsen og Johansen også
integration som en strategisk koordinering af ”various communicative and organizational
activities, entities and disciplines that a majority of practitioners and researchers as per
tradition have practiced and studied in isolation from each other, for example external
communication versus internal communication, or public relations versus marketing
communication (ibid. Frandsen og Johansen 2014, p. 227).
Heri ligger et element af styring. Frandsen og Johansen mener dog, at styring bliver forstået
for unuanceret, og at man i stedet bør tale om grader af koordination. Der er fx brug for mere
styring/ koordinering i branding og i krisesituationer, hvorimod kommunikationen med
fordel kan være mere løs, hvis man henvender sig til uhomogene stakeholdergrupper (jf. ibid.
p. 13).
Integration kommer også til udtryk i forskellige niveauer af koordination – fra integrationen
af budskaber i det enkelte kommunikative produkt til integrationen af
kommunikationsstrategien med organisationens overordnede strategi (jf. ibid. p. 14) – og i
modeller for, hvordan man skal sikre koordinationen (jf. ibid. p. 227f).
Relationen til stakeholdere angår både interne og eksterne stakeholdere. I CC tager
stakholdertanken ofte (således også ibid. p. 229) udgangspunkt i R.E. Freemans klassiske
definition af stakeholdere som: ”groups and individuals who can affect, or are affected by,
the achievement of an organization’s mission.” (Freeman 1984, p. 52). Begrebet skal iflg.
Freeman forstås så bredt som muligt (jf. Freeman 1984, p. 53), således at det dækker både
interne og eksterne enkeltaktører og grupper, som kan blive påvirket af organisationens
handlen.
Selvom stakeholderbegrebet har en central placering i CC, har det ikke fået megen teoretisk
opmærksomhed. Men der har i de senere år været en øget interesse, hvor staholderbegrebet
tænkes mere dynamisk. Det bygger blandt andet på, at det mere komplekse medielandskab
har forandret forholdet mellem organisationer og stakeholdere, således at organisationer ikke
skal tænkes som centrum for forholdet. I stedet kan man tale om multible ”issues-arenaer,”
hvor stakholderne kan bidrage mere aktivt (jf. Frandsen og Johansen 2014, p. 230).
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2.2.3. Kritik og modkritik
CC har som kommunikationsteori mødt kritik. Blandt andet opfattes tilgangen som udtryk
for et ledelsesmæssigt ideal, der fokuserer på at kunne gøre en organisations kommunikation
klar og konsistent, mere effektiv gennem integration og stram styring og styrbar fra en
centraliseret kommunikationsenhed. Men en sådan stram styring/koordinering kan gøre
organisationer sårbare, da det gør det sværere at tilpasse sig en stadig mere kompleks og
dynamisk omverden (jf. ibid. p. 231f).
Frandsen og Johansen finder dog, at denne kritik er udtryk for en reduktionistisk tilgang, der
kun ser CC som Corporate Branding ”forgetting about the stakeholder approach and the
other autonomous, yet mutually related disciplines within corporate communication, such
as investor relations, community relations, issues management, change communication
and crisis communication” (ibid. p. 232). I forlængelse heraf må integration heller ikke
opfattes som komplet koordinering (ibid.) – man kan netop tale om grader af koordination
(jf. ovenfor).
En anden kritik går på, at CC risikerer at blive reduceret til et paraplybegreb for andre
kommunikationsdiscipliner (jf. ibid.). Frandsen og Johansen ser dog kun en risiko for dette,
hvis man glemmer stakholder-tilgangen, der tillader en differentiering og kun ”if you forget
that the communication department of a company serves many other purposes than just
corporate branding” (ibid.), og mange af de øvrige kommunikationsdiscipliner samarbejder
uafhængigt af branding-aktiviteterne (jf. ibid.).

2.3 Delteori: Neoinstitutionel teori
2.3.1. Et fokus på konteksten
Som vi har set ovenfor kan CC (strategisk kommunikation) siges at bære på en rationalistisk
arv, hvor kommunikationen blev anskuet funktionalistisk og instrumentelt med et fokus på
effektivitet: “New instruments, tools or technologies shaped the practice of strategic
communication in order to increase organizational effectiveness, but offered little
explanation of strategic communication as an organizational function”(Sandhu 2009 p. 74).
Det er dog netop kommunikation som organisationsfunktion med et mere specifikt fokus på
kommunikationspolitikker, der er interessant i denne afhandlings kontekst. Derfor vil jeg
introducere neoinstitutionel teori (NT) som en delteori, der kan tydeliggøre, hvilken rolle
konteksten spiller i forhold til at lave kommunikationspolitik på AU. Netop konteksten har
NT et godt blik for:
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”Neo-institutional theory can be described as a theory about the relationship between
organizations and their social environment, and about how this environment in the shape
of institutions penetrates, constrains and changes the organizations” (Frandsen og
Johansen 2013, p. 207, jf. også Sandhu 2009 p. 74).
Som vi skal se, er der forskellige spor inden for NT, der lægger vægt på forskellige aspekter af
teorien. Jeg vil således lægge hovevægt på blandt andet tilgangen hos W. Richard Scott og
Kjell Arne Røvik.
Overordnet set får teoriens fokus på omverdenens indflydelse på organisationer NT til at
forkaste opfattelsen af, at den enkelte organisation kan handle rationelt (jf. Sandhu 2009 p.
75). NT hænger således godt sammen med det syn på ledelse, som mit
socialkonstruktivistiske udgangspunkt indebærer.
2.3.2 Det nye i ”neo”
Det “nye” i neoinstitutionel teori kommer fra en fornyet interesse i institutionel teori inden
for flere akademiske felter fra omkring 1980 (jf. Scott 2014, p. vii, Sandhu 2009 p. 76,
Frandsen og Johansen 2013, p. 207).
Hvor den tidlige NT så organisationer som passive modtagere af institutionaliserede normer,
så undersøger den nyere NT, hvordan normer bliver forandret af organisationen (jf. Frandsen
og Johansen 2013, p. 207-8). Et særtræk ved neoinstitutionalismen er således også et fokus
på det kulturelle-kognitive element ved institutioner (jf .Scott 2014, p. 67).
I forlængelse heraf kan man sige, at tidlig NT så kommunikation som transmission, mens den
i sin senere udgave ser kommunikation som en oversættelsesproces, hvor ”organizations are
viewed as active contributors to the process of institutionalization. They interpret and
reformulate the institutions they ‘receive’ making interventions in accordance with their own
local organizational context” (sic. Frandsen og Johansen 2013, p. 209).
Særligt i den skandinaviske tradition inden for NT har man sat aktøren i centrum fra et
socialkonstruktivistisk udgangspunkt (sic. Frandsen og Johansen 2013, p. 209).
2.3.3. Tre analytiske niveauer
Man kan skelne mellem makro-, meso- og mikroniveau som tre analytiske niveauer, hvor NT
kan inddrages.
På et makroniveau er fokus på at forklare, hvordan sociale systemer opstår og interagerer (jf.
Sandhu 2009 p.82). Det er på dette niveau, at man kan tale om nationale og transnationale
politikske og økonomiske systemer (jf. Scott 2014 p. 68). Det er således også til dette niveau,
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at Swaran Sandhu henregner den neoinstitutionelle skole “Historical and Political
Institutionalism,” der vil analysere, hvordan politiske og nationaløkonomiske beslutninger
bliver påvirket i et institutionelt perspektiv (jf. Sandhu 2009 p.76-7). Ifølge Sandhu bliver der
i et organisationsperspektiv på dette niveau også kigget på, hvordan omverdenen lægger et
pres på organisationen, der fører til strategier som afkobling og ceremoniel konformitet for at
bevare legitimitet (jf. Sandhu 2009 p.82).
På et meso-niveau er forholdet mellem organisationer i fokus, blandt andet hvordan de
observer, interagerer og efterligner hinanden. (jf. Sandhu 2009 p. 83). På meso-niveauet er
der dog også indbygget den dualitet, at organisationer både kan betragtes som aktører og
strukturer (jf. Sandhu 2009 p. 83), hvilket svarer til Scotts skel mellem organisationskultur
og organisatoriske felter (jf. Scott 2014 p. 68). Man kan derfor tale om en analytisk
fleksibilitet på mesoniveauet (jf. Sandhu 2009 p. 83). “Organizational Institutionalism” er, jf.
Sandu, en skole, der på dette niveau netop lægger vægt på at beskrive forholdet mellem en
organisation og dens omverden (jf. Sandhu 2009 p. 78-79). Hovednavne herfra som
DiMaggio & Powell og Meyer & Rowan vil blive inddraget nedenfor.
Endelig er der på mikroniveau fokus på lokale situationer (jf. Scott 2014, p. 68) og på enkelte
individer eller grupper, og hvordan de kan generere institutioner, der kan give stabilitet til
organisationen (jf. Sandhu 2009 p. 83). Hertil regner Sandhu ”New Institutional
Economics,” der, som modtræk til den neoklassiske økonomis fokus på kræfterne i markedet,
vil analysere, hvordan individet påvirker markedet (jf. Sandhu 2009 p. 77-8).
I afhandlingens kontekst er det primært meso- og mikroniveauet, der vil blive fokuseret på i
forhold til at kunne belyse kommunikationspolitik. Niveauerne må dog ikke betragtes som
uafhængige, men er snarere: ”nested, so that broad cultural frameworks penetrate and
shape individual beliefs on the one hand, and individual constructs can work to reconfigure
fraflung belief systems on the other” (Scott 2014, p. 68).
2.3.4. Institution og institutionalisering
Centralt i NT står begreberne ”institutioner” og ”institutionalisering.” Der foreligger ikke
generelle definitioner af disse begreber, men hvor den tidlige NT studerede organisationer
som institutioner (jf. Røvik 2007, p. 66), så mener Sandhu, at institutioner ikke bør tænkes
som ensbetydende med organisationer, for at NT kan bevare sin forklaringskraft (jf. Sandhu
2009 p. 79).
Overordnet kan man sige, at en intuition er en social orden eller et socialt mønster, der har
opnået en særlig status (jf. Sandhu 2009 p. 81), hvilket er på linje med leksikondefinitionen
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som et ”foretagende af en fast og blivende karakter.”8 En central definition (jf. Sandhu 2009
p. 81, Frandsen og Johansen 2013, p. 207) finder vi hos W. Richard Scott:
“Institutions comprise regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together
with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life” (Scott
2014, p. 56).
Det er her væsentligt, at institutioner har en indbygget dualitet, hvor de både begrænser og
kontrollerer handlingsmuligheder, men samtidig kan understøtte og bemyndige aktiviteter
og aktører (jf. Scott 2014, p. 58). Denne dobbelthed kommer også til udtryk i ”institutionel
logik” (jf. ibid. p. 228), der kan forstås som ”shared conceptual frameworks that provide
guidelines for the behavior of field participants” (ibid. p. 225). Disse logikker kan være
udgangspunkt for at danne et ”felt” gennem en fælles forståelse af, hvad der foregår i feltet.
Hvor dette er en smule abstrakt, så hjælper det at forstå ”Field participants” som et
organisatorisk felt: ”By organizational field, we mean those organizations that, in the
aggregate, constitute a recognized area of institutional life” (DiMaggio og Powel 1983, p.
148).
Når feltet skal være genkendeligt (recognized), bygger dette derfor på en tolkning/
sensemaking. I forlængelse heraf kan AU således defineres som en vidensorganisation, der er
en del af universitetssektoren, hvilket – fordi aktørerne heri deler begrebsmæssige rammer –
kan betegnes som et organisatorisk felt.
Et organisatorisk felt er endvidere kendetegnet ved at være forbundet med særlige
institutionaliserede normer og kulturelt-kognitive elmementer. Institutionaliseringer
betegner i relation hertil den proces, der etablerer disse forbindelser (jf. Sandhu 2009 p. 81).
2.3.5 Scotts tre søjler
”Normer” og ”kulturelt-kognitive elmementer” udgør sammen med ”regler” Scotts tre søjler,
der kan relateres til hans definition af institutioner. Søjlerne udgør eller understøtter således
institutioner (jf. Scott 2014, p. 59-70) og repræsenterer et kontinuum fra det bevidste til det
ubevidste og fra det lovgivningsmæssigt håndhævede til det selvfølgelige (jf. Scott 2014, p.
59).

Jf. ”Den store danske. Gyldendals åbne encyklopædi” – se
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/inio/institution?highlight=institution
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Den regulative søjle er udtryk for de eksplicitte regulerende processer, der ligger i at lave
regler, overvåge og sanktionere (jf. Scott 2014, p. 59). Tvang er den primære mekanisme i
den regulative søjle, men denne magt er ofte ledsaget af regler for magtanvendelse, hvormed
man kan tale om autoritet og magtens institutionalisering (jf. Scott 2014, p. 61). Empiriske
indikatorer for regulativt funderede institutioner er formelle kontrolstrukturer, som fx
kommer til udtryk gennem love og regulativer (jf. Scott 2014, p. 62).
Man kan også forbinde søjlerne med bestemte følelser, og her peger Scott på frygt, skyld og
uskyld som følelser, der er forbundet med den regulative søjle. Scott kan således opsummere
den regulative søjle som udtryk for ”A stable system of rules, whether formal or informal
backed by surveillance and sanctioning power affecting actors’ interests that is
accompanied by feelings of guilt or innocence” (jf. Scott 2014, p. 64).
Den normative søjle lægger vægt på ”normative rules that introduce a prescriptive,
evaluative, and obligatory dimension into social life” (Scott 2014, p. 64). Både normer og
værdier er en del af det normative system, hvor værdier er forestillinger om det ønskede eller
foretrukne i forhold til konstruerede standarder for strukturer og handlinger, mens normer
definerer målsætninger og den passende vej til disse (Scott 2014, p. 64).
Nogle normer og værdier gælder alle, mens andre kun gælder bestemte aktører. Derfor kan
man tale om roller, som er forestillinger om, hvad der er passende målsætninger og
handlinger for bestemte individer eller sociale professioner. Her er der ikke blot tale om
forventninger, men ”prescriptions—normative expectations—regarding how specified
actors are supposed to behave” (Scott 2014, p. 64). I afhandlingens kontekst kan man
således tale om, hvad der forventes af ”forskeren” eller ”professoren.” Men jf. den analytiske
fleksibilitet på mesoniveauet, kan det også være universitetet, der er forventninger til.
De empiriske indikatorer, for at der er tale om normative institutioner, er, at der findes
instanser, der definerer standarder og akkrediterer og certificerer (Scott 2014, p. 65), mens
de følelser, der er forbundet med at overtræde/overholde normerne, er skyld og skam
/respekt og ære.
Den kulturelt-kognitive søjle introducerer et element af betydningsdannelse, idet der lægges
vægt på ”the shared conceptions that constitute the nature of social reality and create the
frames through which meaning is made” (Scott 2014, p. 67).
Betydning dannes i interaktionen mellem de objektive forhold og de subjektive fortolkninger
af disse. Kulturens semiotiske facetter bliver – i det kulturelt-kognitive perspektiv – en del af
de objektive forhold. Her er der tale om symbolske systemer, der betragtes som objektive og
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eksterne i forhold til de enkelte aktører. Det er med andre ord betydninger, der er blevet
objektiveret, således at man kan tale om betydningers ”sedimentering” (jf. Scott 2014, p. 67).
Parallelt med at vi ovenfor har set, at organisationer kan betragtes som konstitueret ved
kommunikation, kan man tale om, at den kulturelt-kognitive søjle er udtryk for en
konstitueret social virkelighed, der skal betragtes som mere ”indlejret” end kultur (jf. Scott
2014, p. 68).
Hvor man i de to foregående søjler handler ud fra henholdsvis reglernes tvang og normernes
forventninger, så regulerer den kulturelt-kognitive søjle handlinger, uden at det opfattes som
”routines are followed because they are taken for granted as “the way we do these things.””
(jf. Scott 2014, p. 68). Derfor er der heller ikke tydelige indikatorer for den kultureltkognitive søjle, men der er dog i de senere år gjort fremskridt i at blotlægge fælles holdninger
og værdier (jf. Scott 2014, p. 69).
Følelsesmæssigt er den positive effekt af søjlen vished og tillid, mens den negativt kan
opleves som forvirring og desorientering. Aktører, der handler i overensstemmelse med den
konstituerede sociale virkelighed, ”are likely to feel competent and connected; those who are
at odds are regarded as, at best, “clueless” or, at worst, “crazy”” (Scott 2014, p. 70).
De tre søjler optræder ikke nødvendigvis hver for sig, men kan optræde i forskellige
kombinationer. I nogle situationer vil en institution dog kun hvile på en enkelt søjle, i andre
vil én søjle have forrang, og man vil også kunne opleve at ”the pillars may be misaligned:
They may support and motivate differing choices and behaviours,” (Scott 2014, p. 71),
hvilket gør det muligt for forskellige aktører at bruge dem til forskellige formål (jf. Scott 2014,
p. 70f.).
2.3.6 Centrale analytiske begreber
Legitimitet
NT forkaster, som jeg har været inde på ovenfor, tanken om, at organisationer er rationelle
instrumenter til at opnå bestemte mål (jf. Frandsen og Johansen 2013, p. 207). Samtidig er
moderne organisationer dog indlejret i en institutionaliseret kontekst, der definerer en
rationel forståelse af organisationers arbejde:
”organizations are driven to incorporate the practices and procedures defined by
prevailing rationalized concepts of organizational work and institutionalized in society.
Organizations that do so increase their legitimacy and their survival prospects,
independent of the immediate efficacy of the acquired practices and procedures” (Meyer og
Rowan 1977, p. 340).
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Der eksisterer således en ”rationel myte,” (jf. ibid. p.343f., Sandhu 2009 p. 74), der siger, at
en organisations formelle struktur også er den mest effektive (jf. Meyer og Rowan 1977, p.
342). Med andre ord giver rationelle institutionelle strukturer byggeklodserne til
organisationer, ”And because these building blocks are considered proper, adequate,
rational, and necessary, organizations must incorporate them to avoid illegitimacy” (Meyer
og Rowan 1977, p. 345).
Organisationer kan derfor i høj grad ses som aktører, der er drevet af et krav om legitimitet
(jf. Frandsen og Johansen 2013, p. 207). Det er ikke mindst essentielt, fordi NT hævder, at
legitimitet er mere væsentlig for en organisations overlevelse end dens effektivitet (jf. Meyer
og Rowan 1977, p. 352). Det gælder i mindre grad output-styrede organisationer, men i høj
grad organisationer, der bygger på den tillid og stabilitet, som kommer af at følge de
institutionaliserede regler (jf. Meyer og Rowan 1977, p. 354). Sidstnævnte kan universiteter
som vidensorganisationer betragtes som et godt eksempel på – fx hvis man kigger på
grundforskningen, hvor man ikke nødvendigvis ved, hvad output vil blive. Når staten og
andre aktører alligevel bevilliger penge til denne type forskning, beror det på organisationens
legitimitet – man har tillid til, at bevillingerne anvendes i overensstemmelse med
konventioner for redelig forskning, hvilket kan betragtes som institutionaliserede regler.9
Hvilket aspekt af legitimitet der lægges vægt på, er relativt til hvilket element af institutionen,
der er fremtrædende jf. Scotts tre søjler (jf. Scott 2014, p. 74): Den regulative søjle lægger
vægt på den legitimitet, der ligger i at overholde regler og lovgivning, den normative søjle
lægger vægt på et dybereliggende moralsk fundament for legitimitet, mens legitimitet i den
kulturelt-kognitive søjle kommer af at overholde underforståede ”spilleregler”:
”A cultural-cognitive view points to the legitimacy that comes from conforming to a
common definition of the situation, frame of reference, or recognizable role (for individuals)
or structural template (for organizations)” (Scott 2014, p. 74).
Et element i legitimiteten er altså at gøre som de andre, hvilket også kan betegnes
isomorfisme.
Isomorfisme
Isomorf betyder ifølge Fremmedordbogen ”af samme form” og isomorfisme ”den egenskab at
være isomorf.” Begrebet bruges i NT i forbindelse med det ubønhørlige skub mod
homogenisering, der er, når et felt bliver veletableret (DiMaggio og Powel 1983, p. 148).
Derfor vækker det også stor forargelse, hvis denne tillid ikke forvaltes ordentligt. Det er den aktuelle sag på
Rigshospitalet, hvor læger har brugt forskningsmidler til private formål, et eksempel på.
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Denne proces kan betegnes isomorfisme: ”isomorphism is a constraining process that forces
one unit in a population to resemble other units that face the same set of environmental
conditions” (DiMaggio og Powel 1983, p. 149).
Man kan skelne mellem tre typer isomorfisme: tvingende, mimetisk og normativ (DiMaggio
og Powel 1983, p. 150):
Den tvingende isomorfisme kan både være et formelt og et uformelt pres på en organisation
fra andre organisationer, den er afhængig af, og det kan også være via kulturelle
forventninger i samfundet. En tvingende isomorfisme og deraf følgende forandringer kan
også udgå direkte fra staten gennem lovgivning (jf. DiMaggio og Powel 1983, p. 150), hvilket
universitetsloven fra 2003 er et relevant eksempel på i afhandlingens kontekst.
Den mimetiske isomorfisme handler om at imitere andre organisationer. Det optræder ofte i
perioder med usikkerhed, fx når målsætninger er uklare (jf. DiMaggio og Powel 1983, p. 151).
Modeller fra andre organisationer kan blive udbredt gennem konsulentfirmaer eller gennem
medarbejdere, der skifter job (jf. DiMaggio og Powel 1983, p. 151). Firmaer efterlever gerne
modeller fra feltets ”hovedspillere:” ”Organizations tend to model themselves after similar
organizations in their field that they perceive to be more legitimate or successful. The
ubiquity of certain kinds of structural arrangements can more likely be credited to the
universality of mimetic processes than to any concrete evidence that the adopted models
enhance efficiency” (DiMaggio og Powel 1983, p. 152).
Den normative isomorfisme skyldes primært professionalisering, der handler om
medarbejderes forsøg på at etablere ”legitimation for their occupational autonomy”
(DiMaggio og Powel 1983, p. 152). Formel uddannelse og netværk på tværs af organisationer
er to væsentlige aspekter af professionalisering i forhold til denne isomorfisme (jf. DiMaggio
og Powel 1983, p. 152). En vigtig mekanisme bag den normative isomorfisme er også en
filtrering af personale, så ledelsen besættes af identiske jobprofiler (jf. DiMaggio og Powel
1983, p. 152-3).
Lignende mekanismer bag spredningen af ideer finder man hos Kjell Arne Røvik. Han
betragter ”organisationsideen” (jf. uddybningen nedenfor i afsnit 2.3.7.) som resultatet af et
samvirke mellem objektive historisk-materielle udviklinger på den ene side og sociale
konstruktioner på den anden side (jf. Røvik 2007, p. 72f). Men han identificerer også
”konstruktører,” der spiller en aktiv rolle i institutionaliseringen af organisationsideen – her
peger Røvik på organisationsforskningen, der har ”hatt som ambisjon å vitenskapeliggjøre
studiet av formelle organisasjoner. Og denne ambisjonen har i seg selv klart bidratt til
legitimeringen og institusjonaliseringen av forestillingen om at ulike virksomheter egentlig
er relativt like organisasjoner” (ibid. p. 77).
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Han peger også på store konsulentbureauer, der som en del af deres forretningsmodel har
brug for at identificere en universel organisationside og universelt ens organisationsprocesser
(jf. ibid. p.79f.)
Den i forskningen og af konsulentvirksomheder konstruerede ide bliver blandt andet spredt
gennem forskningstidsskrifter (jf. ibid. p.82ff.) og gennem uddannelse (jf. ibid. p.85ff.), via
”eksterne udviklingsarenaer” så som kurser konferencer og seminarer (jf. ibid. p.89f.),
gennem moderniseringsprocesser, der skal gøre virksomheder til mere tydelige
organisationer (jf. ibid. p. 90) og via organisationsinterne udviklingsenheder så som
administrations- og personaleafdelinger, der, fordi de netop forventes at udvikle nye ideer, er
modtagelige for forskningens og konsulenters konstruktioner (jf. ibid. p. 91f.).
I lyset af dette kan man tillægge denne afhandling, mig som studerende og en del af en enhed
på AU med udviklingsopgaver en rolle som konstruktør, der vil kunne medvirke til normativ
isomorfisme på AU.10 Det tydeliggør (jf. afsnit 2.1.1.), hvor indlejret jeg er i den kontekst, jeg
behandler. Derfor er en forestillingen om objektivitet også utopi, hvilket igen – jf. mit
videnskabsteoretiske udgangspunkt – peger på det relevante i at bruge en pragmatisk
vurdering af nytteværdien som målestok for selve afhandlingen.
Ligesom vi så med legitimiteten, er isomorfisme uafhængig af, om den har en effekt for
organisationen:
“each of the institutional isomorphic processes can be expected to proceed in the absence of
evidence that they increase internal organizational efficiency. To the extent that
organizational effectiveness is enhanced, the reason will often be that organizations are
rewarded for being similar to other organizations in their fields. This similarity can make it
easier for organizations to transact with other organizations, to attract career-minded
staff, to be acknowledged as legitimate and reputable, and to fit into administrative
categories that define eligibility for public and private grants and contracts” (DiMaggio og
Powel 1983, p. 153).
Meyer og Rowan opregner tre konsekvenser af isomorfisme (jf. Meyer og Rowan 1977, p.
348-51). For det første optager organisationer organisationsideer, fordi de er eksternt

Frandsen og Johansen skriver endvidere “it seems obvious to ascribe the public relations function of
organizations a key role in many of the processes of institutionalism taking place at the interface between
organizations and their social environment” (Frandsen og Johansen 2013, p. 216).

10
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legitime frem for effektive, som jeg har været inde på ovenfor. For det andet bruger
organisationer ceremonielle kriterier til at værdisætte strukturelle elementer. Det betyder
med andre ord, at ”organizations also become sensitive to, and employ, external criteria of
worth” (jf. Meyer og Rowan 1977, p. 350). I en AU-kontekst kan et fokus på dette fx
identificeres i AU’s strategis fokus på ranking i forhold til andre universiteter (jf. bilag 2, p.
2).
For det tredje giver afhængigheden af eksternt fastsatte institutioner stabilitet. Det skyldes,
at organisationen bliver del af et kollektivt system, hvor stabilitet ikke alene beror på
præstation, mens også på aftaler.
Afkobling
Hvis en organisations succes beror på legitimitet og isomorfisme snarere end effektivitet, kan
det for det første medføre det problem, at de ceremonielle krav til organisationen er i konflikt
med kravene til effektivitet. For det andet beror de ceremonielle regler på rationelle myter,
der kan være i indbyrdes konflikt (jf. Meyer og Rowan 1977, p. 355). For at håndtere disse
problemstillinger skaber organisationer ofte afstand mellem deres formelle struktur og
faktiske aktiviteter:
“To maintain ceremonial conformity, organizations that reflect institutional rules tend to
buffer their formal structures from the uncertainties of technical activities by becoming
loosely coupled, building gaps between their formal structures and actual work activities”
(Meyer og Rowan 1977, p. 340).
Denne proces betegnes også afkobling og har den fordel, at man skærmer formodningen om,
at de formelle strukturer virker, fra inkonsekvenser i forhold til de faktiske aktiviteter. Det
kan minimere konflikter: ”decoupling enables organizations to maintain standardized,
legitimating, formal structures while their activities vary in response to practical
considerations” (Meyer og Rowan 1977, p. 357).
Den afkoblede organisation kan dog stadig fungere, fordi man ser igennem fingrene med
diskrepanser. En sådan praksis beror på tiltro:
“Decoupling and maintenance of face, in other words, are mechanisms that maintain the
assumption that people are acting in good faith. Professionalization is not merely a way of
avoiding inspection-it binds both supervisors and subordinates to act in good faith” (Meyer
og Rowan 1977, p. 358).
Man kan således sige, at der er et skel mellem den formelle struktur og det daglige arbejde i
organisationen (Meyer og Rowan 1977, p. 340-1).
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2.3.7. Oversættelser og vira
En tredje vej
Nordmanden Kjell Arne Røvik har en lidt anden tilgang til at studere organisationsideer end
det hidtil skildrede. Han placerer sig således mellem et rationelt-funktionalistisk paradigme
(”den modernistiske tolkningsramme” i Røviks terminologi) og det socialkonstruktivistiske
paradigme, som kommer til udtryk i NT (jf. Røvik 2007 p. 46ff), i en position, han betegner
pragmatisk institusjonalisme (ibid. p. 53). I denne position må man ”ta høyde for empiriske
observasjoner som indikerer at populære ideer og opskrifter både kan være redskaper som
gir instrumentelle effekter, og samtidig sosialt konstruerte symboler med meningsskapende,
legitimerende effekter” (sic. ibid. p. 53).
I forlængelse heraf mener Røvik, at man ikke skal tale om rationaliteten som myte, men i
stedet i et ”realitetsmodus” forholde sig til, hvordan organisationsideer fungerer i praksis, og
hvilke effekter en ”køber” kan forvente sig af dem (jf. ibid.). I overførslen og modtagelsen af
nye ideer kommer der til at herske en dobbelt logik, hvor efterspørgeren på den ene side i et
rationelt perspektiv gerne vil finde værktøjer til at løse reelle problemer, men på den anden
side samtidig gerne i et konstruktivistisk perspektiv vil indoptage nye ideer for deres
symbolske status som udtryk for, hvad det vil sige at være en moderne organisation. Røvik
kalder dette en ”grundlæggende tvetydighed” (jf. ibid. p. 54) og ud fra denne tegner den
pragmatiske institutionalisme en tredje vej til i forståelsen af, hvad der sker i tilbuddet,
overførslen og modtagelsen af nye ideer (jf. ibid. p. 55).
Når nye ideer vinder indpas i offentlige organisationer, forklares det ofte med, at ideerne
kommer fra de private organisationer. Men Røvik mener, at det i disse forklaringsmodeller
ikke bliver behandlet ordentligt, hvordan ideerne kommer til de offentlige organisationer –
der sker noget på efterspørgselssiden i processen. Den væsentligste årsag hertil er, at mange
forskellige virksomheder i løbet af de sidste 20-30 år er begyndt at se sig selv som
organisationer: ”en verdensomspennende felles identitet som ”organisation” er i ferd med å
bryte frem for høyst ulike virksomheder, en identitet som dermed konstituerer et
massemarked for organisasjonsideer” (ibid. p 65).
Hvor NT typisk betragter institutionaliseringen som noget, der sker i organisationens
kontekst, stiller Røvik sig her en smule anderledes. Han ser nemlig i denne
”organisationsliggørelse” også en institutionaliseringen af selve organisationsideen (jf. ibid.
p. 66f).
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For at virksomheder af meget forskellig karakter kan tilslutte sig en identitet som formel
organisation, kræver det en social konstruktion af organisationsideen som noget universelt
og generelt. Det sker ifølge Røvik i en treledet proces, der består af abstrahering,
”komponentisering” og rationalisering (jf. ibid. p. 67ff):
Abstrahering består af 1) en af-materialisering, hvor man undlader at referere til
virksomheders fysisk-materielle basis så som bestemte produkter eller teknologier, 2) en aflokalisering, hvor organisationer ”tømmes for sitt geografiske, kulturelle og arkitektoniske
indhold” (ibid. p. 70), og 3) en af-historisering, hvor organisationer beskrives som tidsløse
ahistoriske systemer.
Komponentisering handler om at give indhold til det gennerelle organisationsbegreb og
definere, hvilke komponenter en organisation bør indeholde så som ledelse,
organisationsstruktur, personaleadministration eller for den sags skyld en
kommunikationspolitik. Dette ”fører til at de fleste har, eller streber mot å få, stort sett det
samme sett av komponenter” (ibid. p. 71). Mangler en organisation en komponent, er det i
sig selv en argumentation for at anskaffe den – en proces, der meget ligner isomorfismen jf.
ovenfor.
Rationalisering handler om at tilskrive organisationerne en intentionalitet. Det medfører, at
organisationen i sig selv betragtes som et redskab til at nå et mål, og ledelsen betragtes som
rationel, således at organisationens form er ”uttryk for ledelsens visjoner, analyser og
strategier som har materialisert seg i bestemte prosedyrer, rutiner og strukturer (ibid. p.
72).
Oversættelse af organisationsideer
Røvik sætter med oversættelsesbegrebet fokus på, hvordan organisationsideer overføres til
organisationer, hvilket indebærer ”dels dekontekstualisering, dvs. ”noe” bliver forsøkt tatt ut
av en sammenheng, og dels kontekstualisering, dvs. ”noe” bliver forsøkt satt inn i en ny
sammenheng” (ibid. p. 247). Når Røvik i denne sammenhæng bruger oversættelsesteori (jf.
ibid. p. 250ff), sætter han også fokus på bevæggrunde for oversættelsen, oversætteren,
oversættelsesregler og oversættelsens effekter (jf. ibid p. 255ff). Hvor oversættelsesteori
oftest er bundet op på, at oversætteren er samme person i hele processen, skiller Røvik
processen i dekontekstualisering og kontekstualisering for at understrege, at der oftest er
flere aktører i spil i en organisationskontekst (jf. ibid. p. 260):
Dekontekstualisering
Ønsket om at indoptage nye ideer udspringer ofte af andres resultatmæssige succes, således
at man ønsker at imitere en succesful praksis. For at kunne overtage andres praksis kræves
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dog, at denne oversættes til en ide, der kan indoptages i egen organisation. Udfordringerne
her er, i hvor høj grad praksissen er eksplicit og italesat, da tavs viden ikke kan transporteres,
og hvor kompleks praksissen er, da flere mennesker og mere teknologi øger kompleksiteten,
og endelig hvor indvævede praksissen er i en bestemt kontekst, da en kontekstspecifik
praksis er sværere at oversætte (jf. ibid. p. 261ff).
Man kan ifølge Røvik også tale om, at en ide bliver løsrevet enten gennem ”udhentning” eller
”udbringning.” Udhentning hentyder til, at det er nogen uden for organisationen, der løsriver
ideen. Det er benchmarking fx et udtryk for, og det er også udhentning, som hele
”dekontekstualiseringsindustrien” bygger på (jf. ibid. p. 267). Her lever konsulentfirmaer af
at overvåge og sammenligne et stort antal organisationer, deres succesfulde praksisser og
sælge beskrivelser af dette. Branchen er parallel til en rationalistisk oversættelsestradition, da
det er en forudsætning for udhentningen, at alle virksomheder deler samme identitet som
organisation og har sammenlignelige processer (jf. ibid. 267f). Denne type oversættelse har
dels den udfordring, at man som udefrakommende kan have svært ved at få tilstrækkelig
indsigt i de mange organisationer, der undersøges, således at oversættelserne er
fejlbehæftede. Dels er der eksempler på, at benchmarkingbureauer undersøger
sammenflettede praksisser som en best practice, således at best practice egentlig er en teori
(jf. ibid. p. 268ff).
Udbringning beskriver det, at aktører fra en (ofte succesfuld) organisation er ude at fortælle
andre om deres praksis ved foredrag, præsentationer o.l. Udbringningen er interessant, fordi
den er meget brugt, og fordi udbringeren pr. definition kender praksissen fra indersiden (jf.
ibid. p. 270). Røvik har i relation hertil undersøgt en række praksisser, der er blevet bragt ud.
De har generelt det til fælles, at der er tale om praksisser, som fremstår som vellykkede, det
er relativt nye praksisser, de er socialt autoriseret gennem priser o.l., ligesom de fleste er
komplekse og indvævede (jf. ibid. p. 280f).
I udbringning skal det i ”oversættelsen” overvejes, hvor konkret eller abstrakt praksissen skal
præsenteres. Den konkrete fremstillig får flere detaljer med, men den abstrakte fremstilling,
der bygger på en af-materialisering og af-lokalisering (jf. ovenfor), er lettere at overføre (jf.
ibid. p. 288f.). Jo fjernere en arena (i forhold til praksis og virkefelt) udbringerne
præsenterer en praksis, i desto højere grad er der også brug for en abstrakt fremstilling (jf.
ibid. p. 291).
Kontekstualisering
Når man forsøger at introducere praksisser i en organisation fra en anden kontekst, er det en
kontekstualisering i Røviks terminologi (jf. ibid. p. 293). Når en ide således kommer ind i et
nyt felt eller en ny sektor (som fx universitetssektoren), gør Røvik opmærksom på, at den
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altid kommer ind i en kompleks kontekst af fysisk-materielle strukturer, formelle strukturer,
rutiner, procedurer og mere usynlige kulturelle elementer, hvor der ”finnes folk som
arbeider, som har identiteter og kunnskaper, og som benytter allerede etablerte måter å
utføre opgaverne på. Og her finnes videre mer eller mindre tydelige interessemotsetninger
og konfliktlinjer” (ibid.).
I et rationalistisk perspektiv kan man forestille sig kontekstualiseringen som en ”hierarkisk
oversættelseskæde.” Her er det topledelsen, der bærer nye ideer ind i organisationen med
forventningen om, at de kan løse konkrete ideer. Topledelsen har også en klar forventning
om, at ideen – uden de store justeringer – implementeres etapevis, sådan at mere abstrakte
ideer, der udløses i toppen af organisationen gradvis bliver mere konkrete, som de rykker ud
og ned i organisationen ((jf. ibid. p. 294f).
Røvik mener dog, at den hierarkiske tilgang overser aspekter af processen. Den hierarkiske
model forudsætter, at oversættelsesarenaerne er ordinære organisatoriske enheder, der er
ordnet hierarkisk. Dermed overser man imidlertid de mange udviklingsarenaer (jf. ovenfor),
der ligger uden for hierarkiet – fx i netværk. Endvidere er afstanden mellem ideerne og
praksis blevet mindre i moderne organisationer, hvor flere medarbejdere arbejder direkte
med udvikling. Derfor kommer ideerne ofte ikke fra topledelsen (jf. den normative
isomorfisme). Ledelsen kan heller ikke bevare overblik og kontrol over de mange
udviklingsarenaer (jf. den begrænsede rationalitet i ledelse), hvilket også betyder, at den
samme ide kan komme ind i organisationen forskellige steder fra i forskellige versioner (jf.
ibi. P. 298f).
Derfor må den hierarkiske kæde også tænkes brudt. I stedet ”avtegner oversettelsesprosesser
over tid ofte et spiralliknende forløp. Det er bl.a. observert at ideer over tid kan sirkulere
innenfor et felt eller en organisasjon i en slags osmoseaktig vekselvirkning mellom abstrakte
og mer materialiserte former” (sic. ibid. p 299). I stedet for at tænke i overlevering af ideer
synes Røvik derfor også, at en svampemetafor er mere beskrivende for, hvordan ideer dukker
op flere steder på samme tid (jf. ibid. p. 300).
Der findes ifølge Røvik nogle regler for kontekstualisering, der kan opdeles i generelle
indskrivningsregler og specifikke oversættelsesregler. De generelle regler handler for det
første om at ”lokalisere” den nye ide, dvs. sætte den ind i en lokal kontekst. For det andet skal
ideen tidsmarkeres – det handler ofte om at fortælle forhistorien for ideens indførsel, hvilke
problemer den skulle løse, således at indførslen virker rationel (ibid. p. 302f).
De specifikke regler handler om, hvad der sker med ideens indhold. Her taler Røvik om
kopiering, addering, fratrækning og forvandling som fire oversættelsesmåder (jf. ibid. p.
209ff). Kopiering er udtryk for et reproducerende modus, hvor ideen eller praksissen
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genskabes i den nye kontekst. Det er på denne baggrund, at dekontekstualiseringsindustrien
hævder at kunne overføre praksisser som kopier fra én organisation til en anden. Hvor vidt
det kan lade sig gøre, afhænger af, hvor oversættelig ideen er (jf. ovenfor), og hvor fleksibel
den kontekst er, der oversættes til. Generelt er det mere sandsynligt, at en oversættelse
baserer sig på kopiering, hvis praksisser er forankret ved lov (jf. ibid. p. 308ff).
Addering og fratrækning i oversættelsen er udtryk for et modificerende modus, der enten er
betinget af rationelt-strategiske overvejelser eller ikke er intenderet. Når man strategisk
vælger at trække fra eller lægge til i implementeringen, kan det handle om at undgå for
omfattende og ressourcekrævende ændringer, eller det kan være for at undgå konflikter og at
udfordre lokale traditioner i den organisation, hvor ideen implementeres. Når det sker
ubevidst, kan det være, fordi praksissen ikke lader sig overføre, eller fordi man ikke har tid til
at sætte sig grundigt nok ind i den nye ide eller praksis. (jf. ibid. p. 311ff).
Forvandling er et radikalt modus, hvor man grundlæggende ændrer den ide eller praksis,
man vil implementere. Det kan også være på baggrund af et bevidst valg om at lade sig
inspirere af flere forskellige ideer og praksisser. Her gælder, at jo mindre praksissen har
karakter af lov, jo større er muligheden også for at omforme den (jf. ibid. p. 315ff).
Translatørkompetencer
Med så mange variabler i oversættelsen bliver oversætterens kompetencer væsentlige. Røvik
argumenterer for, at det er en kritisk succesfaktor, hvis man vil undgår mislykkede
oversættelsesforsøg, som afkobling fx er udtryk for (jf. ibid. p. 320). Oversættelsesarbejde
kan både gå galt i dekontekstualiseringen og i kontekstualiseringen, hvor man ”ofte ikke i
tilstekkelig grad er seg bevisst at ideer vanligvis må oversættes til konkrete, lokale versjoner
for i det hele tatt å kunne bli tatt i bruk” (ibid. p. 320). Et forkert valg af oversættelsesregel,
hvor man forsøger at kopiere, når det ikke er hensigtsmæssigt, er en typisk fejl (ibid. p. 322).
Røvik mener, at oversættelseskompetencer ofte bliver overset eller forsømt, fordi vi mangler
blik for og begreber herfor (ibid. p. 323f). Det kan Røvik siges selv at være med til at råde bod
på, hvilket ikke er uvæsentligt, når det ”bli en stadig viktigere strategisk ressurs for å lykkes
med kunnskapsoverføring” (ibid. p. 324).
Med afsæt i de fire dyder – kundskab, mod, tålmodighed og styrke – mener Røvik, at den
gode oversætter er 1) en kyndige flerkontekstuel oversætter, 2) en modig og kreativ
oversætter, 3) en tålmodig oversætter og 4) en stærk oversætter (jf. ibid. p. 325ff.).
En kyndig flerkontekstuel oversætter har kendskab til både den kontekst, der oversættes fra,
og den, der oversættes til. Det svarer til, at den traditionelle oversætter skal beherske begge
de sprog, der oversættes imellem. Ide-oversætterens kendskab til den kontekst, der
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oversættes fra, kræver dels en dekontekstualiseringskompetence, hvor man skal kunne
identificere velfungerende praksis i andre organisationer og lave en idemæssig
repræsentation af dette, og dels en rekontekstualiseringskompetence, hvor mere teoretisk
eller abstrakte ideer kan omsættes til viden om ”hvorvidt, hvor og hvordan den generelle
oppskriften de facto er blitt praktisert i andre organisasjoner” (ibid. p. 328).
Der skal være kendskab til den organisation, der oversættes til, fordi nye ideer altid
introduceres i en kontekst, hvor der allerede findes aktører, strukturer, procedurer m.m. Det
er her vigtigt at kende organisationens reformhistorie, fordi den kan spille ind på, hvordan en
ny ide eller praksis vil blive modtaget (jf. ibid. p. 328f).
En modig og kreativ oversætter skal kunne italesætte den praksis eller ide, der skal
overføres. Italesættelsen gælder både i forhold til den kontekst ideen kommer fra, hvor der fx
kan være tale om tavs viden, og konteksten, hvor ideen skal overføres til, der kan mangle et
begrebsapparat. Oversætter skal her også vide – og have mod til at vælge, hvilken af de fire
oversættelsesmåder kopiering, addering, fratrækning og forvandling, der skal bruges (jf. ibid.
p. 329ff).
En tålmodig oversætter skal kunne vente på, at en ide slår rod i organisationen og bliver en
del af praksis. Ofte vil en ide i første omgang blot være noget, man taler om, men denne
italesættelse mener Røvik er essentiel: ”Dels er det at en idé nedfeller sig i prat og interne
diskussioner, en helt nødvendig forutsetning for at den skal få et første ”feste” i
organisasjonen. Dernest er det slik at for at en idé skal kunne nedfelles i praksisplanet, må
der ofte først prates” (ibid. p. 333f.). Oversætteren kan understøtte det ved at sikre, at der
findes interne arenaer, tid etc. til at tale om den nye ide eller praksis.
En stærk oversætter skal kunne håndtere den modstand, der kan være mod indførslen af en
ny ide. Den nye ide handler i sagens natur om at gøre noget nyt eller noget anderledes og kan
derfor betragtes som en reformide. Den kan møde modstand, fordi den nye ide opleves som
en dårlig løsning, eller fordi den udfordrer medarbejdernes mere personlige interesser i
arbejdet.
En ofte anvendt indvending er, at den nye ide er inkommensurabel med den organisation,
den indføres i. Der kan dels være tale om en teknisk inkommensurabilitet, der peger på, at
den nye ide ikke passer sammen med eksisterende praksis. Dels kan der være tale om en
inkommensurabilitet, fordi ideen ikke passer sammen med organisationens værdier.11

Modstandens værdi som input er også noget, man er bevidst om i teorier om forandringskommunikation:
”People who are outspoken about their objections to a change are often those who genuinely care about getting
things right and who are close enough to the inner workings of an organization to recognize a plan’s pitfalls”
(Ford & Ford 2009, p. 3).
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I lyset af sådanne indvendinger er det for det første vigtigt, at oversætteren udviser
kyndighed – hun skal besidde grundig viden om det praksisfelt, der oversættes til. Det giver
autoritet hos organisationens praktikere, og det er også forudsætningen for selv at kunne
undersøge, om der er hold i indvendinger mod en ide. For det andet skal oversætteren
besidde myndighed – det følger som nævnt hos praktikerne af kyndighed, men det skal også
være til stede i forhold til ledelsen (jf. ibid. p. 334ff).
Virusteorien
Røvik bruger en virusmetafor for at belyse, hvad der sker med nye ideer, når de
implementeres i en organisation (jf. ibid. p. 342). Når et ”ide-virus” overføres til en
organisation, kan man tale om smitte. Smitten hentyder til, at ”organisasjonsideer spres på
smitteliknenden måter når de ”reiser” mellom personer og organisasjoner, innenfor og
mellem felt og sektorer, og på tvers av landgrenser og kontinenter” (ibid. p. 343).
Translatører kan i forlængelse heraf betragtes som smittebærere (jf. ibid. p. 344).
Organisationer kan dog udvise immunitet overfor en ide-virus som udtryk for
forsvarsmekanismer mod den nye ide (jf. ibid. 334ff) . Det kan dels identificeres som et ydre
forsvar, hvor ideerne ikke når ned i organisationen fra ledelsen. En grund til det kan blandt
andet være, at ledelsen tager nye ideer ind, for at organisationen skal virke legitim og
moderne, men ikke har nok fokus på at få ideerne implementeret. Dels er der tale om indre
forsvar i forhold til implementering, når inkommensurabilitetsargumenterne kommer på
banen.
Røvik taler endvidere om medfødt immunitet som udtryk for, at de klassiske formelle
organisationstyper – forvaltning, forretning, og forening – tidligere havde hver deres idevira, der sjældent smittede på tværs af organisationstype. Denne medfødte immunitet bliver
dog efterhånden nedbrudt af, at alle begynder at dele den samme organisationsidentitet.
Endelig hænger den erhvervede immunitet sammen med organisationers hukommelse i den
forstand, at ”organisasjoner i kortere eller lengre perioder unngår bestemte ideer og
konsepter som man tidligere har været optatt av og har forsøkt å ta i bruk” (ibid. p. 348).
Inkubationstiden kan forklare, at der går ofte går lang tid fra en ide-virus når organisationen,
til den ændre noget – fra den begynder at blive italesat, til man kan se faktiske ændringer i
praksis (jf. ibid. p. 349f). Med denne metafor/teori gør Røvik op med det funktionalistske
perspektiv, hvor resultater forventes umiddelbart, efter at en ny ide installeres. Men Røvik
udfordrer også NT’s begreb om afkobling – at en ide-virus ikke umiddelbart giver
organisationen feber betyder ikke, at man ikke vil kunne spore effekt på længere sigt. Netop
det manglende blik for tidsfaktoren i forhold til, hvad der sker fra smitte til symptomer,
mener Røvik, at de øvrige teorier mangler (jf. ibid. p. 351ff). I det perspektiv er det også
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væsentligt, at ideer kan inaktiveres, men senere reaktiveres ved ”at de blit hentet frem igjen,
men gerne av andre aktører enn de som tidligere har arbejdet med dem, og det legges ofte
nye planer for hvordan de nå skal implementeres” (ibid. p. 358).
2.3.8. Belysning af kommunikation
NT kan i forhold til afhandlingens problemstilling bruges til at rammesætte CC/ den
strategiske kommunikation (og kommunikationspolitikken som en underide hertil) som en
organisationside og som et komponent i organisationsideen hos Røvik. Med dette
udgangspunkt er det muligt at undersøge, hvordan kommunikation som organisationside er
blevet “institutionalized over time in private and public organizations” (Frandsen og
Johansen 2013, p. 212). Som det fremgår af mit metodeafsnit nedenfor, mener jeg dog ikke,
at NT udelukkende kan inddrages i et sådant diakront perspektiv – teorien kan også belyse
organisationers kommunikation synkront.
Endvidere kan NT også inddrages i et fokus på, hvordan kommunikation institutionaliserer
(jf. Frandsen og Johansen 2013, p. 213ff – se endvidere afsnit 4.1.). I relation hertil bidrager
Røvik med et processuelt perspektiv på, hvordan en ide eller praksis dekontekstualiseres fra
sin oprindelige kontekst og rekontekstualiseres i en ny. Dette perspektiv vil nedenfor blive
brugt i en præskriptiv diskussion af, hvordan man overordnet bør gribe en
kommunikationspolitik an på AU.
Endelig kan dette dobbeltperspektiv på kommunikationspolitik (som jeg indledningsvis har
nævnt) også belyses gennem de her fremførte teorier. Således kan kommunikationspolitikken
siges både at konstituere/institutionalisere en organisationside og regulere
kommunikationen. Det svarer til den dobbelttydighed i organisationsideer, som vi ovenfor
har set hos Røvik, hvor ideerne på samme tid kan være socialt konstruerede symboler og
redskaber (jf. også Ditlevsen og Kastberg 2007, p. 12).

3. Kommunikationspolitikker – hvad er det?
3.1. Kommunikationspolitik i dobbelt perspektiv
Når den teoretiske litteraturs fremstilling af kommunikationspolitikken (KP) her behandles i
et selvstændigt afsnit, er det for at understrege det dobbelte perspektiv, der lægges på KP i
denne afhandling:
CC er som redegjort for min hovedteoretiske indfaldsvinkel til at behandle problemstillingen.
I forlængelse heraf kan KP betragtes som et element i CC, der skal medvirke til at sikre en
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integreret og strategisk forankret kommunikation. Som sådan er KP en præskriptiv opskrift
for, hvordan man opbygger en kommunikationspolitik. Det er det indledningsvis nævnte KPinterne perspektiv, der burde indebære, at KP behandles som en del af afhandlingens
teoriafsnit.
I afhandlingen bliver KP dog også behandlet i et KP-eksternt perspektiv i den forstand, at KP
bliver betragtet som organisationside. Som sådan er KP et studieobjekt (for NT), der
deskriptivt burde behandles i analyseafsnittet. Derfor giver det mening at placere den mere
uddybende behandling her.

3.2. Teori om kommunikationspolitik – en underbelyst genre.
Aggerholm et al. vil i Intern Kommunikation under forandring give en indføring i ”tekster,
genrer, og kommunikationsformer, som intern kommunikation i private og offentlige
virksomheder eller organisationer typisk består af” (Aggerholm et al. 2012, p.9). Ud af
denne lærebogs lidt over 300 sider er tre sider afsat til at behandle KP. Fremstillingen her
lægger vægt på, at KP er et dokument, der på et taktisk niveau skal skabe sammenhæng
mellem det strategiske og det operationelle niveau i en organisations kommunikation. KP
betegnes endvidere som et managementinstrument, der bør: ”være baseret på og dermed
reflektere organisationens værdier, mission og vision (…), være konsistent med
organisationens øvrige politikker (…), tillade en vis grad af selvledelse og fortolkning (…)
være nedfældet på skrift (og …), kommunikeres til alle organisationens interne
stakeholdere” (ibid. p. 89f).
Den afsatte plads til behandling af KP i Aggerholm et al. indikerer også, at KP ikke er et
område af kommunikationsteorien, der bliver viet meget opmærksomhed. Dette billede
bliver bekræftet, når man undersøger den øvrige litteratur. Min baggrund for at sige dette, er
en afsøgning via Google scholar.12 Jeg har her søgt på ”Communication Policy,” hvilket gav
knap 20.000 resultater. Men en stikprøveafsøgning viste, at langt overvægten af dette
materiale omhandlede national lovgivning omkring internet, presse etc., der ikke direkte har
relation til denne afhandlings fokus på kommunikationspolitik i en organisationskontekst.
En indsnævret søgning på ”Corporate Communication Policy” gav blot 125 resultater. Det kan
sammenlignes med en søgning på ”Corporate Communication Strategy,” der gav 789
resultater, og således kan ses som udtryk for en større akademisk interesse for det strategiske
Søgningen er foretaget i november. Jeg er klar over, at undersøgelsen ikke kan betragtes som udtømmende, og
den hviler bl.a. på den ikke underbyggede antagelse, at hovedvægten af den teoretiske kommunikationslitteratur
er angelsaksisk. Jeg mener dog, at søgningen fungerer som en belysning af problematikken. Endvidere kan
henvises til Jørgensen og Windfeld, der mener at ”Kommunikationspolitikker er praktisk talt et ubeskrevet blad
inden for organisationskommunikation” (Jørgensen og Windfeld 2003, p. 9).
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niveau i kommunikationen end det taktiske. Forskellen understeges af, at en
stikprøvegennemgang af sidstnævnte søgeresultat viser, at de fleste tekster har
kommunikationsstrategi som primært fokus, idet ”Communication Strategy” indgår i titlen
på de fleste artikler og bøger, der oplistes. En detailgennemgang af de 125 resultater for
”Corporate Communication Policy” (jf. bilag 3) viser i kontrast til førnævnte, at
”Communication Policy” her kun indgår i titlen på fire artikler og en specialeafhandling,
således at KP kan siges at være et sekundært fokus i mange af artiklerne ift. behandling af
andre kommunikationsemner. Disse fem— Gilsdorf, J.W. (1987 og 1992), Whitney, M.A.
(1989), Bergenholtz, H. (2006) og Fremeth, H. (2005) – viser endvidere et spredt fokus på
KP.
Interessant er det her, at Gilsdorf allerede i 1987 har undersøgt udbredelsen af KP ud fra den
CC-lignende antagelse, at organisationers øgede kompleksitet giver et behov for at udforme
skriftlige KP (Gilsdorf 1987, 35). Undersøgelsen, der byggede på interview med 28
kommercielle virksomheder (ibid. p. 39), viste bl.a., at 43 % af de adspurgte firmaer havde en
KP, der omhandlede ”tone, attitude, or corporate values or culture that the company wants
to reflect in all its communication” (ibid. 41). Man kan tage dette som udtryk for, at den
integrerede strategiske kommunikation var ved at vinde indpas på dette tidspunkt i en
amerikansk privat organisationskontekst – hvilket altså er lang tid, før vi ser det i en dansk
offentlig kontekst.
I 1992 undersøgte Gilsdorf igen KP i en kommerciel kontekst. Undersøgelse byggede på 20
besvarede spørgeskemaer fra vice presisdents for kommunikation eller corporate
communication i de 2.000 mest sælgende firmaer i USA (Gilsdorf 1992, p. 328f), der blev
spurgt, hvorvidt deres organisation burde have forskellige typer KP (jf. ibid. p. 340). Gilsdorf
konkluderer på undersøgelsen, at ”well-considered policies consistent with the firm’s values
and culture should be developed, at appropriate levels, neither over nor under directing,
covering potentially problematical aspects of communication functions” (ibid. p. 342).
Whitneys tekst fra 1989 argumenterer for at bruge etnografiske metoder, hvis en
organisation skal skabe eller tilrette en eksisterede kommunikationspolitik (jf. Whitney 1989,
p. 76). Med afsæt i Clifford Geertz’ koncept ”thick description” argumenter Whitney for, at
tilgangen ”will reveal the nuances of sense-making in the culture” (ibid. p. 77), hvilket også
afslører tilgangens socialkonstruktivistiske udgangspunkt..
Den etnografiske undersøgelse tager udgangspunkt i interviews, observationer og indsamling
af tekster (jf. ibid. p. 78f), hvor særligt sidstnævnte fokus på organisationsdokumenter ikke
ligger langt fra den i afhandlingen valgte metode (jf. afsnit 4).
Endelig er Bergenholtz’ diskussioner af paralleller mellem sprogpolitik og
kommunikationspolitik (Bergenholtz 2006) og Fremeths case studie af samarbejdet mellem
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den canandiske regering og Bell Canada om at skabe opbakning til national lovgivning
omkring telekommunikation (Fremeth 2005) mindre relevante tekster i forhold til denne
afhandlings fokus.

3.3. Kommunikationspolitik som styringsdokument
For at have et mere solidt grundlag for at diskutere KP i afhandlingen har jeg derfor valgt at
inddrage Jørgensen og Windfeldts ”Kommunikationspolitikker – fra hyldesucces til
styringsdokument” (Jørgensen og Windfeld 2003), hvilket der er flere gode grunde til:
For det første betegnes Jørgensen og Windfeldts bog som ”an important contribution within
the field, and it constitutes a firm basis for the description and the discussion of
communication policies in public organizations” (Ditlevsen og Kastberg 2007, p. 19).
For det andet er titlen på Jørgensen og Windfeldts bog lovende i denne kontekst.
”Hyldesucces” kan med NT-briller på forstås som et spørgsmål om afkobling og en
problematik, som Jørgensen og Windfeldt har fundet en løsning på. Endvidere er
”styringsdokument” en interessant betegnelse at koble på KP – både fra en teoretisk CCvinkel, hvor styring netop er et nøglebegreb, og fra en empirisk vinkel, når man på AU gerne
vil udarbejde en operationel KP.
For det tredje er vi via NT blevet opmærksomme på, at den kulturelle kontekst har betydning
for, hvor oversættelig en praksis er. Derfor er det oplagt at anvende en dansk tilgang for at
minimere denne barriere.
Jeg vil derfor i det følgende gennemgå Jørgensen og Windfeldts tilgang til KP og bruge denne
som afsæt for at diskutere udfordringerne i at udarbejde en kommunikationspolitik på
Aarhus Universitet i afsnit 6.
3.3.1. Teoretisk fundament Jørgensen og Windfeld
Jørgensen og Windfeld tager metateoretisk udgangspunkt i den systemiske tankegang (jf.
Jørgensen og Windfeld 2003, p. 37), der har forbindelser til psykoanalysen og
socialkonstruktionismen (jf. ibid., p. 38)13. En tanke i dette perspektiv er, at der ”kun findes
subjektive forhold, idet alle involverede parter tillægger en begivenhed forskellige mening.
Der findes ikke én virkelighed, som vi objektivt kan erkende” (jf. ibid.). Når positionen
samtidig gør op med en rationel tankegang (jf. ibid. p. 40), kan visse korrespondancer til mit

Jeg finder ikke en eksplicit begrundelse for betegnelsen ”socialkonstruktionisme” hos Jørgensen og Windfeld,
men antager, at det stammer fra Jørgensen og Phillips, der ”anvender betegnelsen ’socialkonstruktionisme’ for
ikke at få positionen forvekslet med Piagets konstruktivistiske teori” (Jørgensen og Phillips 1999, p. 13, fodnote
4).
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socialkonstruktivistiske udgangspunkt spores. Hvor dette udgangspunkt leder til
beskrivelsen af organisationer som konstitueret ved kommunikation (jf. beskrivelsen af CCOprincippet i afsnit 2.1.2), så forstår Jørgensen og Windfeld organisationen konstitueret via
”systemet” (der både kan være et subjekt eller intersubjektivt) (jf. ibid. p. 39). Samtidig ligger
der i den systemiske tankegang ”en stor tiltro til mennesket som selvstændigt agerende
individ og en stor tiltro til, hvad mennesker sammen kan udrette” (ibid. p. 40) – en
værdidimension, som man ikke genfinder i socialkonstruktivismen. Disse forskelle til trods
må Jørgensen og Windfeld og jeg dog videnskabsteoretisk siges at spille på samme
banehalvdel.
Definitionen af formålet med en KP er også parallel med et CC-fokus, idet en KP for
Jørgensen og Windfeld er udtryk for, hvordan organisationen mener, medarbejdere skal
kommunikere indbyrdes og med omverdenen (Jørgensen og Windfeld 2003, p. 14). De
opregner en række typiske kommunikationsdiscipliner fra markedsføring over
linjekommunikation og presse til intranet og definerer KP’ens opgave som ”at integrere
mange af disse områder så organisationen får en mere konsistent kommunikation” (ibid.,
p. 15). Endelig er KP’en et styringsdokument, der ”kombinerer hele organisationens mål og
visioner” (ibid. p. 67).
Tilgangen hos Jørgensen og Windfeld er dog præget af værdidimensionen i den systemiske
tankegang. Den genfinder de i ”værdistyring” (jf. den indledningsvis nævnte værdiledelse) i
moderne organisationer (jf. Jørgensen og Windfeld 2003, p. 40). Uden at være mere
eksplicitte end i citatet; ”set med danske øjne er der dog ingen tvivl om, at værdistyringens
idealer har sine fordele” (ibid. p. 49), så ligger det implicit i fremstillingen (ibid. p. 41ff), at
den værdibaserede ledelse er idealet.
Jørgensen og Windfeld introducerer dog begrebet ”samtidighed” for at beskrive det forhold,
at realiteter og kommunikerede værdier ofte ikke passer sammen (jf. ibid. p. 45), hvilket kan
føre til civil ulydighed i organisationen. Hvad Jørgensen og Windfeld her beskriver, ligner
unægteligt afkobling fra et NT-perspektiv. Det tydeliggør samtidig, at hvor Jørgensen og
Windfeld vil forstå værdiledelsen som konsekvens af et teoretisk udgangspunkt, så må NT
betragte værdiledelsen som en organisationside, der eksisterer side om side med mange
andre.
Når Jørgensen og Windfeld grundlæggende, på linje med hvad vi så hos Røvik, betegner det
at lave en KP som en forandringsproces (jf. ibid. p. 51), så er forandringen også ”betinget af
den læring og mening, som det enkelt system (fx den enkelte medarbejder) tillægger
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forandringen” (sic. ibid. p.54). Derfor skal forandringer bæres igennem ved at skabe
kollektive læringsrum, hvor ”alle de forskellige fortolkningsmuligheder, forståelser, tillagte
meninger, og forskellige typer af viden hos de involverede parter kommer frem i lyset via
dialog og bruges til at skabe fælles mening, fremdrift og ejerskab og dermed forandring i
organisationen” (ibid.). Interessant nok i afhandlingens kontekst bemærker de i forlængelse
heraf, at det er en fejl i kommunikationsarbejdet at lægge sig fast på midlet – fx en
kommunikationspolitik – før man har identificeret formålet (jf. ibid. p. 54f).
Herved bliver processen ”det bærende element i arbejdet med bedre kommunikation” (ibid.
p. 62), hvilket med fordel kan håndteres i en fire-trins-model, hvor første trin er bred
generering af viden, andet trin handler om at få ny viden om kommunikationens tilstand i
organisationen, tredje trin er en kollektiv fortolkning af de meninger og forståelser, der er i
spil, og fjedre trin er at tage ansvar for handling (jf. ibid. p. 56ff).
3.3.2. Etablering af kommunikationspolitik
Den processuelle tilgang hos Jørgensen og Windfeld kommer til udtryk i de seks faser, der
indgår i at lave en kommunikationspolitik:
Første fase handler om at bestemme formålet med en KP. De positiv effekter af en KP kan
således være samtænkning af kommunikationen, synlighed, troværdighed og
kompetenceudvikling (ibid. p. 69ff). Det er her værd at bemærke, at kompetenceudviklingen
bl.a. kommer af at have ”forholdt sig til de nyeste trends og udviklingsretninger indenfor
kommunikation” (ibid. p. 73). Sammenholdt med at en KP ”kan synliggøre organisationens
vilje til at være en moderne organisation” (ibid. p. 70). Her kan Jørgensen og Windfeld fra et
NT-perspektiv siges at fokusere på en legitimerende effekt af at lave KP.
De lægger dog også vægt på den potentielle negative konsekvenser ved en KP, at selve
politikken og ikke målene kommer i centrum, således at KP’en ” udelukkende bliver et showoff fra kommunikationsafdelingens side” (ibid. p. 75). Det er også vigtigt dels, at
kommunikationen om KP lever op til KP’ens egne idealer, så projektet virker troværdigt, og
dels at der bliver fulgt op på KP’en (jf. p. 74ff).
Anden fase beskriver opstarten på KP-arbejdet. Her skal man ifølge Jørgensen og Windfeld
arbejde på at klarlægge projektets forankring – hvilken rolle spiller initiativtagerne til
projektet i organisationen? Hvor stor er den umiddelbare opbakning til projektet? Hvem skal
være tovholder på projektet? Et forslag fra Jørgensen og Windfeld er, at man kan involvere
en ekstern konsulent (jf. ibid. p. 81). Det er her på sin plads med en smule kildekritik, fordi
Jørgensen og Windfeld herigennem afslører sig som medlemmer af
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dekontekstualiseringsindustrien (jf. Røviks begreb), hvilket også fremgår af
forfatterbeskrivelser bagerst i bogen (ibid. p. 201).
I anden fase skal det også afklares, hvilke venner og fjender projektet har. Det handler om at
identificere potentiel modstand mod processen, samt hvem der har magt og vil fremme
projektet. Disse overvejelser skal udmønte sig i en strategi for projektet (jf. ibid., p. 82ff).
Med det på plads kan man formalisere projektet ved at vælge projektleder, lave tidsplan og
udvælge deltagere (jf. ibid., p.91).
I tredje fase definerer Jørgensen og Windfeld, med reference til Wayne R. Pace, fem krav til
en god KP: 1). Den skal reflektere organisationens mål og værdier, 2) den skal være
konsistent i forhold til andre politikker, 3) den skal tillade en vis grad af selvbestemmelse, 4)
den skal være nedskrevet, og 5) den skal kommunikeres ud i organisationen (jf. ibid. p.95).
Når dette lyder bekendt i forhold til Aggerholm et al. ovenfor, er det, fordi de ligeledes
refererer til Pace.
Jørgensen og Windfeld definerer endvidere formål, principper, værdier, visioner, mål, regler,
målgrupper, medier, målinger, ansvar, strategi, handlingsplan, værktøjer, samtænkning og
prioriteringer som elementer, der bør være i en KP (jf. ibid. p. 100ff):
Formål skal vise organisationen, at der er autoritet bag KP’en, hvilket giver den legitimitet.
Det kræver, at KP’en er forankret i ledelsen.
Formuleringen af principper, værdier, visioner og mål i KP’en viser, at den reflekterer
organisationen – en tanke, der er parallel med det strategiske fokus i CC.
Målsætninger bør i KP’en formuleres så konkret som muligt.
Det er ikke al kommunikation, der kan reguleres ifølge Jørgensen og Windfeld, men der skal
opsættes regler for det, alle skal efterleve – fx i spørgsmålet om, hvad der må lægges på web.
Man kan dog ”tilføre en regel en vis grad af fleksibilitet” (ibid. p. 102), så medarbejderne
også får større handlingsrum.
Målgrupper er det vigtigt at definere i forhold til organisationens mål, hvorudfra man også
kan prioritere organisationens medier.
Målinger skal være med, men kan ifølge Jørgensen og Windfeld først udarbejdes i fjerde fase.
Når der i en KP skal placeres ansvar, handler det om at gøre KP’en ”konkret, vedkommende
og forpligtende” (ibid. p.103).
Det er nødvendigt at udarbejde strategi, handlingsplan og værktøjer for forankringen af
KP’en, men det er ikke nødvendig at have dette som en del af selve KP’en.
Samtænkning handler om at sikre sammenhæng mellem den interne og den eksterne
kommunikation, således at de ikke optræder som to selvstændige emneområder i KP’en. Her
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er igen en parallel til CC, der (jf. afsnit 2.2.1.) lægger vægt på at kommunikationen er
integreret.
Prioritering handler om fokusering, således at kommunikationen optimeres i forhold til
”hvem eller hvad, der er vigtigst i kommunikationsarbejde” (ibid. p.105). Fra et CCperspektiv kan man klandre Jørgensen og Windfeld for her at mangle ”hvornår,” da nogle
perioder – fx i forbindelse med kriser – kræver andre prioriteringer.
Når elementerne i KP’en er defineret, skal KP’en kommunikeres til organisationen. I denne
proces kan man understøtte KP’ens vej ud i organisationen ved bl.a. at sikre, at layout,
navngivning, sprogtone, abstraktionsniveau m.m. afspejler KP’ens indhold.
I fjerde fase er det vigtigt — før offentliggørelsen — at overveje, hvordan man vil måle og
evaluere på KP’en: ”Hvis en kommunikationspolitik ikke bare skal blive til pæne ord og
floskler på kulørt papir, er måling en vigtig og uundværlig del, der forpligter til den videre
proces. Ellers finder man aldrig ud af, om man rent faktisk lever op til politikken” (ibid. p.
111). I den forbindelse er det vigtig at definere målepunkter, der er så præcise, at man også
kan se, hvis noget går mindre godt. Det gør målingerne troværdige, men samtidig vil
målingernes omfang dog ofte være et ressourcespørgsmål.
I fase fire er det endvidere vigtigt at foretage et sikkerhedstjek af KP’en. Til det kan en ekstern
konsulent inddrages (igen en invitation til dekontekstualiseringsindustrien), og det kan også
være gavnligt at sammenligne med andre organisationers KP’er (jf. ibid. p. 112ff).
Femte fase handler om præsentationen af KP’en og forankring i organisationen. Hvis en
ordentlig involvering af projektgruppen er lykkedes, mener Jørgensen og Windfeld, at man i
denne fase høster frugterne af dette i form af ejerskab: ”Hvis de involverede har været med i
samtlige trin, skulle ejerskabet til projektet være sikret, og en hel gruppe af ambassadører
er skabt som afslutningen på den kollektive læreproces” (ibid. p. 148).
Derigennem kan man med fordel inddrage projektgruppen, når KP’en skal formidles til
resten af organisationen. Det er nemlig dialogen mellem de involverede i projektet og resten
af organisationen, der skal sikre forankringen (jf. ibid. p. 147ff).
Endelig er sjette fase en evaluering og revidering af KP’en efter to til tre år, der skal være
startskuddet til næste generation af KP. Her sættes en ny proces i gang, der munder ud i en
ny KP og så fremdeles (jf. ibid. p. 151).
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3.3.3. Kritik af Jørgensen og Windfeld
Jeg har i ovenstående været inde på, at Jørgensen og Windfeld ”afslører” sig selv som en del
af dekontekstualiseringsindustrien. I en pragmatisk tilgang er der ingen problemer i dette,
spørgsmålet bliver blot, om deres opskrift kan fungere i en AU-kontekst: Dette tager jeg op i
opgavens diskussion, men her skal påpeges, at udfordringen ligger i, hvor godt Jørgensen og
Windfeld er lykkedes i dekontekstualiseringen af KP som en praksis. De inddrager i bogen i
stort omfang empiriske studier af diverse danske kommunikationspolitikker, hvilket på den
ene side er positivt, fordi de herved bestræber sig på at være kyndige oversættere i Røviks
terminologi. Flerkontekstuelle oversættere bliver de dog pr. definition aldrig. Derfor rummer
de mange empiriske studier på den anden side også en mulighed for, at man vælger et
radikalt oversættelsesmodus, hvor den konkrete praksis forvandles og fremstår som løsrevet
teori.
Argumenter, for at det sidste er tilfældet, gives af Ditlevsen og Kastberg, der for det første
fremfører, at den faseinddelte linearitet i udviklingen af en KP ikke svarer til den virkelighed,
man vil opleve i organisationer. For det andet er de beskrevne seks faser hos Jørgensen og
Windfeld arbitrære i den forstand, at der lige så godt kunne have været fem eller syv. For det
tredje er der inkongruens i de forskellige faser, når inspiration fra andre KP’er først
inddrages i fase fire, hvor de også kunne gøre nytte i fase 1-3 (jf. Ditlevsen og Kastberg 2007,
p. 21).

4. Metode og materiale
4.1. Metodeovervejelser
Mit pragmatiske udgangspunkt (jf. afsnit 2.1.) giver mulighed for en vis metodepluralisme (jf.
Creswell 2003, p.12), hvilket overordnet set kommer til udtryk i, at jeg både har en teoretisk
og en empirisk tilgang til problemstillingen. Den teoretiske behandling af
kommunikationsteori i ovenstående afsnit skal således betragtes som afhandlingens ene ben,
der giver et billede af, hvad den (arke)typiske opskrift for en kommunikationspolitik
indeholder.
Hvorvidt denne opskrift passer på AU, skal det empiriske ben af afhandlingen hjælpe med at
belyse gennem inddragelse af diverse organisationstekster.
Den metodiske tilgang til afhandlingens empiri er også kendetegnet ved et pragmatisk fokus
på, hvad der kan gøre os klogere på afhandlingens problemstilling. Min metodologi kan dog
siges at ligge inden for rammerne af ”arkivstudier,” der kan betegnes som ”a loosely coupled
constellation of analytic endeavors that seek to gain insights through a systematic
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interrogation of the documents, texts, and other material artifacts that are produced by and
about organizations” (Ventresca og Mohr 2002, p. 805).
Tilgangen betragter produktionen af tekster (defineret bredt) som et af de afgørende træk ved
det moderne organisationsliv. Ydermere betragter Ventresca og Mohr organisationer som
”systems of ”talk”” (ibid. p. 806) – på linje med CCO-princippet (jf. afsnit 2.1.2.) – således at
”Organizational texts thus represents forms of social discourse – literally ways of
communicationg, producing, and enacting organizational life” (ibid.).
Det følger heraf, at man i organisationstekster også kan lede efter
betydningsdannelser/sensemaking, der kan belyse afhandlingens problemstilling.
Arkivstudierne har traditionelt være historieorienterede og har benyttet sig af en
historiografisk tilgang. Det indebærer inden for organisationsstudierne et detaljeret fokus på,
hvad tekster kan fortælle om den enkelte organisations udvikling over tid (jf. ibid. p. 807f).
Jeg deler denne diakrone tilgang i skildringen af den nyere tids udvikling i kommunikationen
på AU. Men jeg tænker primært min tilgang placeret under den gren af arkivstudierne, der
betegnes ”the New Archival Tradition” (jf. ibid. p. 810), der fokuserer på ”the basic building
blocks of organizational life, the ways in which sets of practical activities and shared
systems of understanding combine to make up a recognized arena of institutional life” (ibid.
p. 813).
Det er her værd at bemærke, hvor meget denne formulering ligner definitionen på
institutionel logik (jf. afsnit 2.3.4.).
I denne tilgang ligger der et mere synkront fokus, der fungerer fint med mit dobbeltsigte på
at belyse kommunikationspolitikken i forhold til dens praktiske anvendelighed, men også de
underliggende bevæggrunde for at arbejde med KP på AU via inddragelse af NT.
Med arkivstudierne som referenceramme består min tilgang i en indholdsanalyse af diverse
”organisationstekster” fra AU. Disse vil blive betragtet på to niveauer, hvor den ene forholder
sig en face til skildrede procedurer, historik, fremstillinger etc. Det er primært i denne form,
de inddragede dokumenter er brugt i afsnit 5.1.-5.3.
Det andet niveau er diskursanalytisk, der tager udgangspunkt i, at tekster ”inform about
something other than themselves; they reveal some properties of their distant producers or
carriers, and they have cognitive consequences for their senders, their receivers and the
institutions in which their exchange is embedded” (Krippendorff 1989, p. 403).
Noget af ”det andet” tekster kan informere om, er den institutionelle logik. Den kan nemlig
komme til udtryk i ”institutionelle budskaber,” der er kendetegnet ved at være ensartede,

Side 47 af 87

have stor rækkevidde, være forpligtende og have intentionalitet (jf. Lammers 2011, p. 171). I
forhold hertil er den institutionelle logik noget mere bagvedliggende:
“people do not use institutional logics in their conduct. Instead, they use institutional
messages to make sense of their ongoing, organized conduct. In practice, institutional logics
are composed of messages with varying endurance, reach, and encumbency. Analysts
subsequently may identify those patterns of beliefs and rules as logics, but participants sort
through messages, not logics, in an ongoing way” (sic. Lammers 2011, p. 171).
Særligt når jeg vil undersøge kulturelt-kognitive elementer i organisationen, kommer den
diskursanalytiske tilgang til sin ret. Men det er her nødvendigt at uddybe diskursbegrebet en
smule. Man kan betragte diskurser som ”sociale mønstre af betydningsfastlåsninger, der står
i ustabile relationer til hinanden. Én diskurs er så én bestemt måde at udlægge verden (eller
dele af verden) på” (sic. Jørgensen og Phillips 1999, p. 148). Jørgensen og Phillips skelner
endvidere mellem niveauer i diskurser, der svarer til et skel mellem struktur og praksis (jf.
ibid. p 144). I den forbindelse kan man sige, at jeg interesserer mig for universitetsdiskursen
(struktur), men her kigger nærmere på, hvordan den udmønter sig i konkrete italesættelser
(praksisser). ”Praksisser” er her i flertal, fordi man på dette niveau kan have flere
konkurrerende diskurser. Og når man ”på samme område har to eller flere diskurser, der
giver hver deres udlægning af virkeligheden, kan man nemlig begynde at spørge til, hvilket
konsekvenser det vil få, hvis den ene udlægning accepteres frem for den anden” (ibid. p. 151),
hvilket ikke er uinteressant i denne kontekst.
Klaus Kripendodorff definer seks faser eller punkter, der bør indgå i en indholdsanalyse 1)
design, 2) ”enhedsinddeling” (Unitizing) 3) ”prøveudtagning” (sampling), 4) kodning 5)
”slutningsdragelse” (Drawing inferences) og 6) validering (Krippendorff 1989, p. 406f).
I forhold til denne opdeling udgør ovenstående mine betragtninger om undersøgelsens
design.
Enhedsinddelingen handler om at udvælge, hvad der skal analyseres af forhåndenværende
materiale. Da denne afhandling tager afsæt i et spørgsmål formuleret i forbindelse med
problemanalysen på AU, er det naturligt at inddrage tekster, der relaterer sig til denne
proces.
Prøveudtagningen er mindre relevant i denne kontekst, men handler om at minimere
statistiske variabler – fx i forhold til hvem, der kommer til orde i medierne.
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Kodningen handler om at klassificere det analyserede materiale. Jeg vil som nævnt behandle
materialet en face, men af udvalgt materiale vil jeg også lave en tematisk læsning, der
fokuserer på tre områder:
1. Udfordringer, knytter an til undersøgelsesspørgsmålet ”Hvad er Aarhus
Universitets aktuelle kommunikative udfordringer?” Jeg vil således markere udsagn,
der indikerer, hvilke problematikker af kommunikativ art AU har. Det gælder
udfordringer i forhold til de to forståelser af ”god kommunikation,” jeg har etableret i
afsnit 2.1.2. som henholdsvis transmissionen, der lykkes, eller forståelse, som man får
skabt i fælleskab. Men det gælder også udfordringer, der peger i retning af de tre
drivere for at arbejde med CC.
2.

Opkoblinger, knytter an til undersøgelsesspørgsmålet ”Hvorvidt er corporate
communication (strategisk kommunikation) som organisationside blevet optaget af
Aarhus Universitet?” Jeg vil således markere udsagn, der indikerer, at man tænker
kommunikation i et CC-perspektiv.

3. Afkoblinger, knytter an til samme undersøgelsesspørgsmål som ovenfor. Her vil jeg
dog markere udsagn, der indikerer modstand eller afstandtagen til kommunikation,
som det tænkes i et CC-perspektiv.14
Slutningsdragelsen handler om , hvordan det analyserede materiale giver viden til det
undersøgte fænomen. Det er (jf. Krippendorff 1989, p. 407) ikke en åbenlys relation, men
diskussionen skulle i nærvende kontekst gerne give indsigt i dette.
Valideringen søger en bekræftelse af, at en undersøgelse er foretaget korrekt. Det er også
relevant at forholde sig til i nærværende undersøgelse, ikke mindst når jeg metodisk er
hæmmet af at skrive om egen organisation. I socialkonstruktivistisk forstand findes der dog
ikke en absolut målestok at bedømme ud fra. Men man kan redegøre for, hvilke tolkninger
materialet er tillagt, således at andre vil acceptere analysen som troværdig. Derfor har jeg i
bilagsform også inkluderet mine kodninger/tolkninger. Endvidere kan man vurdere analysen
ud fra dens frugtbarhed (jf. Jørgensen og Phillips 1999, p. 133), hvilket også er den tangent,
mit pragmatiske fokus anslår.

Brugen af begreberne opkobling og afkobling skal her ikke forstås sådan, at jeg udelukker det tidslige aspekt i
Røviks virusteori. Den tematiske læsning kan dog siges at være synkron, hvorved den giver et øjebliksbillede, der
give mening til begreberne. Sammenstillingen af flere øjebliksbilleder kan dog også give et tidsligt perspektiv.

14
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4.2. Materialet
De i analysen inddragede dokumenter er:

•

”Aarhus Universitet 1978-2003” (Christensen 2005)

•

Beskrivelse af kommunikation i AU’s årsberetninger 1993-2006 (bilag 4)

•

Diverse AU-hjemmesider

•

”Strategiske indsatsområder for AU Kommunikation 2014” (bilag 5)

•

”AU’s kommunikationspolitik 2008-2012” (bilag 6)

•

”Beslutninger som opfølgning op problemanalysen” (bilag 7)

•

”Ekspertgruppens hovedrapport” (bilag 8)
”Baggrundsrapport vedrørende interview af institutledere” (bilag 9)

Den tematiske læsning er fortaget af de sidste fem nævnte dokumenter. Disse dokumenter er,
for at være håndterbare, i bilagene lagt over i Word. Her er ”udfordringer” markeret med
gult, ”opkoblinger” er markeret med grønt, og ”afkoblinger” er markeret med rødt.

5. Analyse
Analysen skal belyse to centrale aspekter, der peger mod forudsætningerne for at lave KP.
Det ene aspekt handler om, i hvor høj grad ideen om KP vil vække genklang på Aarhus
Universitet. Det andet aspekt handler om, hvilken organisationskontekst ideen skal vinde
indpas i. Disse to aspekter kan dels belyse, om en KP er en fornuftig ide at implementere på
Aarhus Universitet, mens det andet aspekt, i givet fald, kan belyse, hvad man skal være
opmærksom på i rekontekstualiseringen af denne ide.

5.1. Aarhus Universitet - et universitet i forandring
Aarhus Universitet (AU) er et universitet i forandring.
Forandringerne er dels betinget af ledelsesbeslutninger på
universitetet, dels af at universitetet er del af en offentlig
sektor, som løbende forandres og dels betinget direkte af
ministerielle beslutninger. Som nævnt i indledningen var
det således Videnskabsministeriet, der stod bag
beslutningen om at fusionere en lang række videregående
uddannelsesinstitutioner i Danmark i begyndelsen af
00’erne. For AU betød denne beslutning at universitetet i
Billede 1: Oversigt over AU-lokaliteter
i DK.
Fra www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort
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2006-7 blev sammenlagt med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (HIH),
Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugsforskning og
Danmarks Pædagogiske Universitet. Hertil kom en sammenlægning med Ingeniørhøjskolen i
Århus i 2012,15 hvorefter AU er et universitet med over 44.000 studerende, mere end 8.000
medarbejdere, en omsætning på 6,1 mia. (jf. bilag 10) og aktiviteter fordelt på 17 lokaliteter i
Danmark (jf. billede 1).
Den faglige udviklingsproces
Som følge af fusionerne og for at ruste universitet til fremtidige udfordringer indledte
rektoratet med et visionspapir i marts 2010 en forandringsproces med betegnelsen ”Den
faglige udviklingsproces” (DFU). En række høringer blandt medarbejdere og studerende
fulgte, der blev nedsat tværfaglige arbejdsgrupper, afholdt strategiseminarer og indhentet
input fra udenlandske konsulenter, før universitetets bestyrelse i juni 2010 besluttede16 at
samle de på daværende tidspunkt ni fakulteter og skoler i fire nye hovedområder. Disse fik
betegnelserne Faculty of Arts, Faculty of Science and Technology, Faculty of Health Sciences
og School of Business and Social Sciences.
Efter et analysearbejde og efterfølgende høringsproces i efteråret 2010 blev en ny intern
organisering af de fire hoveområder og universitetets administration offentliggjort i marts
2011. Det indebar blandt andet, at 55 institutter blev sammenlagt i 26 nye institutter, der
rummer mellem 52 og 426 årsværk (jf. bilag 10), at administrationen blev centraliseret, og at
en samlet ledelse af universitetet blev etableret (jf. bilag 11). Centraliseringen af
administration skete ud fra en målsætning om effektivisering og professionalisering.
Sammen med referencen til fremtidige udfordringer kan det i et CC-perspektiv betragtes som
organisationsbaserede drivers. Endvidere kan man i rapporten bemærke et udtryk for
isomorfisme, når der står: ”På hovedområdeniveau – og institut-/centerniveau – skal den
administrative betjening fra fællesadministrationens side opleves som et forhold mellem en
aftager og en leverandør” (min fremhævning. bilag 12, sidetal 44).
Kritisk APV
Den faglige forandringsproces var ikke uproblematisk, hvilket blev tydeligt i AU’s psykiske
arbejdspladsvurdering (APV) fra november/december 2012 (jf. sidetal 21 i bilag 13). Heri
fremgår det blandt andet, at kun 17% vurderer, at DFU har været med til at højne
universitetets kvalitet, og kun 16% vurderer, at omlægningerne forbedrer eller væsentligt

Jf. ”Universitetets historie” som er tilgængelig på http://www.au.dk/om/profil/historie/historie/
Referat fra det pågældende bestyrelsesmøde er tilgængeligt på
http://www.au.dk/om/uni/bestyrelse/2010/32010/referat/
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forbedrer administrationens mulighed for at betjene og samarbejde med forskere og
undervisere (jf. bilag 13, sidetal 15). Tilsyneladende var den ønskede effekt af DFU altså
udeblevet.
I samme rapport fremgår det, at kun 14 % er helt eller delvist enige i, at ”Universitetsledelsen
er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter”, og at kun 15 % er helt eller delvist enige i
udsagnet: ”Universitetsledelsen kommunikerer klart sine begrundelser for de trufne
beslutninger” (jf. bilag 13, sidetal 14). Jeg har behandlet forandringsprocessen i et
institutperspektiv i en tidligere opgave (Vosgerau 2013) og har her argumenteret for, at netop
den psykiske APV peger på, at medarbejderne oplevede deres inddragelse i
forandringsprocessen som ”rituel” (jf. Lewis 2011, p. 72). Det vil sige, at selvom medarbejdere
blev inddraget i arbejdsgrupper, høringer m.m., oplevede de ikke, at ledelsen lyttede til det
input, der blev givet.
Som opfølgning på den psykiske APV blev der udarbejdet en APV-handlingsplan. Det er
denne handlingsplan, der rummer den beslutning om at lave en KP for AU (jf. bilag 1), som er
et omdrejningspunkt for denne afhandling.
Ny ledelse, besparelser og problemanalyse
I sommeren 2013 tiltrådte Brian Bech Nielsen som ny rektor på AU, og i efteråret 2013 blev
en økonomiproces igangsat, der i marts 2014 betød, at 128 medarbejdere blev afskediget,
mens 180 medarbejdere fratrådte AU frivilligt (jf. bilag 14).
Samme efterår, november 2013, iværksatte universitetsledelsen også en opfølgningsproces på
DFU, der blandt andet gennem en intern problemanalyse skulle ”identificere og håndtere
betydende problemfelter, som universitetet stadig står over for” (jf. bilag 7).
Til at udarbejde kommissorium for problemanalysen i fælleskab med universitetsledelsen
blev der nedsat et analysepanel17, der også stod for at udpege en intern ekspertgruppe18, som
skulle stå for analysen med inddragelse af medarbejdere og studerende. Ekspertgruppens
hovedrapportrapport og delrapporter blev offentliggjort i juni 2014.19
Forsommeren 2014 bød også på forandringer i universitetets ledelse, idet dekanen på Faculty
of Arts, universitetsdirektøren og prorektor trådte ud. Førstnævntes funktion er i skrivende

Se sammensætning af analysepanelet på http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/omanalysen/medlemmer-af-analysepanelet/
18 Se sammensætning af ekspertgruppen på http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/omanalysen/medlemmer-af-ekspertgruppen/
19 Rapporten er for omfangsrig til at inkludere som bilag, men kan læses/ downloades på:
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/rapporter/ Et udtræk af rapporten er endvidere behandlet i
afsnit 5.6.
17
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stund fortsat varetaget af en konstitueret dekan, en ny universitetsdirektør tiltræder 1. januar
201520, mens en ny prorektor tiltrådte 1. juni i år.21
Det var således en væsentlig anderledes ledelse, end den der havde iværksat DFU, der i
august offentliggjorde deres forslag til beslutninger i kølvandet på problemanalysen. Og det
var som nævnt ved denne offentliggørelse, at rektor Brian Bech Nielsen stillede det
indledende spørgsmål om, hvordan man skal gribe kommunikation an.
Efter en høringsfase blev ”Beslutninger som opfølgning på problemanalysen” offentliggjort
den 22. oktober 2014 (bilag 7). Dette beslutningsdokument vi blive behandlet yderligere i
afsnit 5.8 – et afsnit, der endvidere tydeliggør, at den aktuelle situation er præget af
forandringer.

5.2. Medarbejdere på Aarhus universitet
Når man skal indkredse, hvad en KP skal kunne, og hvem den skal kunne det for, er det
vigtigt også at uddybe sammensætningen af medarbejdere på AU. Af de over 8.000 ansatte
på AU er lidt over halvdelen videnskabelige medarbejdere (VIP) (jf. bilag 10). Den anden
halvdel af medarbejderne er teknisk-administrative medarbejdere (TAP), hvilket dækker over
en bred gruppe, der både rummer gartnere og direktøren. Da universitetets kerneopgaver er
forskning og undervisning, og den umiddelbare varetagelse af disse ligger hos VIP, er det
berettiget at kigge nærmere på denne gruppe medarbejdere.
VIP er pr. definition højt specialiserede medarbejdere, og denne medarbejdergruppe opfører
sig i mange organisationer ”som hotelgæster over for hinanden. De forfølger deres egne mål,
og de opfatter ikke de andre medarbejdere som ressourcer, som de selv kan få glæde af. De
opfatter heller ikke sig selv som en ressource, de andre medarbejdere kan få glæde af”
(Andersen og Rasmussen 2011, p. 19-20).
Hotelmetaforen er interessant, fordi den siger noget om, hvor homogen eller heterogen en
medarbejdergruppe man har at gøre med. Det er igen interessant i forhold til ”styring” som
element i en kommunikationspolitik og som element i de styrings- og ledelsesmekanismer,
universitetet bliver pålagt. Jeg har tidligere behandlet emnet i forhold til organisationskultur
på et af universitetets institutter (Vosgerau 2013). Her foretog jeg en række interview, hvor
en af instituttets lektorer blandt andet bemærkede: ”på mange måder driver vi jo alle
sammen vores virksomhed med vores forskning. Så længe som det ikke bliver påvirket, så
er det jo sådan lidt lige meget, hvad der stå på dit businesskort”.
Nyheden om ansættelsen af Jane Kraglund som universitetsdirektør kan læses på:
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/jane-kraglund-bliver-ny-universitetsdirektoer-paa-aarhusuniversitet-1/
21 Nyhed om ansættelse af Berit Eika som prorektor kan læses på
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/aarhus-universitet-ansaetter-prorektor-for-uddannelse/
20
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Citatet er billede på, at hoteltankegangen findes. Det er måske heller ikke underligt, når man
betænker, at næsten en tredjedel af universitetets budget hviler på eksterne midler (jf. bilag
10), og at mange af disse eksterne midler skal vindes hjem af forskere i konkurrence med
kolleger på eget og andre universiteter.22 Det er dog også flere og flere, der samarbejder,
blandt andet fordi interdisciplinaritet har fået øget fokus i forskningen:
“Research crossing disciplinary boundaries has increasingly in the last decades been
perceived as a key operational principle in the design and delivery of science policy in most
western countries. It is described as an operating principle that can help accomplish a
range of objectives by addressing broad issues and answering complex questions beyond
the scope of any one discipline. Crossing of disciplinary borders is regarded as a necessary
approach to solve societal problems and to increase wealth-creation, as it is expected to
generate more innovative and more excellent research” (Siune og Aagaard 2003, p.50).
Catherine Manathunga og Angela Brew argumenter i forlængelse heraf for, at et fokus på den
enkelte forskningsdisciplin ”as the main or the key way of understanding academic work
and organisation is in tension with the constantly dynamic disciplinary and
interdisciplinary areas of the contemporary university” (Manathunga og Brew 2012, p. 45).
Forskningen er ifølge Manathunga og Brew på vej over i et ”mode 2,” hvor regeringen i højere
grad dikterer forskningsagenden gennem bevillinger og evalueringspraksisser (jf. ibid.).
Hvor forskning i ”mode 1” metaforisk er baseret på ”stammer og territorier” (jf. Manathunga
og Brew 2012, p. 44.), en metafor, der på linje med hotelmetaforen betegner et snævert
fagfælleskab omkring discipliner.
Med et øget fokus på det interdisciplinære, og dermed en overgang til ”mode 2” mener
Manathunga og Brew, at ”oceanet” er en mere brugbar metafor: ”the demand for Mode 2
knowledge and the rapid pace of change has forced researchers to venture out into
interdisciplinary oceans of knowledge and to meet the challenge of joining together” (ibid.
p. 52).

5.3. Kommunikation på Aarhus Universitet
I forhold til at afdække hvorvidt og i givet fald hvornår ideen om strategisk kommunikation
vandt indpas på AU, er det interessant at kigge på kommunikationens organisatoriske

En (måske noget tendentiøs) fremstilling af de uheldige konsekvenser af dette har Claes Lautrup leveret. Heri
beskrives universitetsmiljøet fx som ”et råt miljø, hvor man dagligt kæmper om ressourcer til sin forskning med
kollegaer, som måske også er ens venner” (Lautrup 2012, p. 32).

22
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historie og afdelingens varierende opgaver. Jeg vil her fokusere på historikken på det centrale
AU, hvilket, jeg mener, giver et dækkende billede af udviklingstendenserne.23
5.3.1. Informationskontoret
Et udtryk for organisationskommunikationens historiske rolle og betydning får man i
”Aarhus Universitet. 1978-2003” (Christensen 2005). I dette digre værk på 570 sider er der
viet 10 linjer til ”Informationskontoret” som en del af et kapitel om formidling, der også
præsenterer tidskrifter, universitetsavis, museer mv. Det indikerer for det første, at
kommunikation ikke fik megen opmærksomhed i 2003, og for det andet, at kommunikation
ikke blev tænkt integreret på dette tidspunkt. Eksempelvis bliver ”WWW” heller ikke
behandlet som en del af formidlingsafsnittet, men i et selvstændigt afsnit om udviklingen fra
elektronisk tekstbehandling til internet (jf. ibid. p. 99ff).
Afsnittet om Informationskontoret fortæller, at det blev grundlagt i 1987 som Informationsog kontaktcentret og omdøbt til Informationskontoret i 1998. Det havde som hovedopgave at
”informere bredt om aktiviteterne på universitetet. Det sker gennem pressekontakt,
brochurer, årsberetninger, foldere, udstillinger og mange andre ting” (ibid. p. 90).
Man kan bemærke, at fremstillingen af Informationskontoret mangler referencer til et
strategisk ophæng. Endvidere er ingen referencer til styringsaspekter og integration af
aktiviteterne, men udelukkende et fokus på kommunikation i et transmissionsperspektiv. Det
kan derfor udledes, at CC/strategisk kommunikation ikke var udgangspunktet for at tænke
kommunikation frem til 2003.
5.3.2. En afdeling, der er vokset
Et yderligere indtryk af kommunikationsafdelingens udvikling kan man få i universitetets
årsberetninger fra 1993 til 2006, der er tilgængelig på web (bilag 4).24 Her er de enkelte
årsberetninger forsynet med en redegørelse for kommunikationsarbejdet det pågældende år,
hvorigennem der tegnes et billede over udviklingen:

Hovedområdernes kommunikationsafdelinger, hvortil jeg som nævnt selv hører, og de i 2006 indfusionerede
organisationers kommunikationshistorik er således ikke behandlet direkte her.
24 Hvor intet andet er anført nedenfor, er citater hentet fra dette bilag.
23
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Medarbejdere i kommunikationsafdelingen
Årsberetningerne viser, at kommunikationsområdet på AU er vokset støt de sidste 20. I 1993
var der således ansat 3,5 medarbejdere25, i 2002 11 medarbejdere bl.a. på grund af, at den
centrale telefonomstilling og
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Figur 1: Udvikling i antallet af medarbejdere på
kommunikationsområdet på AU.

kommunikationsafdeling i Fællesadministrationen bliver en del af vicedirektørområdet
Forskning og Erhvervssamarbejde, der samtidig skifter navn til Forskning og Eksterne
Relationer (...mens …) De øvrige medarbejdere (fra enhederne Intern Kommunikation og
Ekstern Kommunikation) overgår til Universitetsledelsens Sekretariat, hvor der skal
oprettes en ny, smal kommunikationsenhed, som den eksisterende Presseenhed også̊ vil
indgå̊ i” (jf. bilag 15) .
Denne reorganiseringen kan betragtes som en opsplitning af den centrale
kommunikationsafdeling, der umiddelbart giver dårligere vilkår for at koordinere
kommunikationen. Det kan dog også betragtes som en bedre ledelsesforankring af
kommunikationen på AU.
Netværk
I de sidste 20 år har afdelingen deltaget aktivt i diverse netværk for kommunikation. Således
nævnes det allerede i 1993, at daværende chef for afdelingen Ingeborg Christensen indtrådte i
styregruppen for EUPRIO, European Universities Public Relations and Information Officers
Association. I 1994 deltog samme medarbejder endvidere i den nordiske

Jeg har i sammenregningen af medarbejdere ikke medregnet de angivne studentermedhjælpere, langtidsledige,
elever og andre mere løst tilknyttede. Alle former for deltidsansatte er regnet som 0,5 medarbejder. I årsrapporten
2005 er der ikke angivet antal medarbejdere for Nyhedstjenesten, AU-foto og telefonomstillingen, hvorfor der er
estimeret en bemanding svarende til året før. I 2006 er der heller ikke angivelse af antal ansatte.
26 Udregningen er foretaget via AU Kommunikations medarbejderportal, der kan findes på:
http://medarbejdere.au.dk/institutter/aukommunikation/afdelingen/. Kun ansatte i den centrale
kommunikationsafdeling er medtalt for at sikre sammenlignelighed i tallene, men de fire hovedområder viser en
tilsvarende stigning i antallet af medarbejdere.
25
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informatørkonference, ligesom afdelingen indgik i et ”uformelt netværk med andre
"smålandsuniversiteter" i Holland, Flandern og Norge.” I 1996 bliver en af afdelingens
medarbejdere, Anders Frølund, valgt som dansk repræsentant i styregruppen for
informatørgruppen under NUAS, Det Nordiske UniversitetsAdministratorSamarbejde. I
1998 bliver Ingeborg Christensen valgt som præsident for EUPRIO. I 2004 er det værd at
bemærke, at en medarbejder deltager i ”kurset ”Integreret kommunikation som udfordring”
ved Handelshøjskolen i Århus.” Fra 2005 er en af afdelingens ansatte medlem af
planlægningsgruppen for den årlige nationale konference for informationsmedarbejdere ved
universiteterne i Danmark.
Aktiviteter og fokus
I de første år var der et eksplicit fokus på at ”markedsføre universitetet udadtil” og
”udarbejde informationsmateriale,” men også at ”orientere indadtil” (jf. 1993-rapporten),
således at kommunikationen blev tænkt ud fra et transmissionsparadigme. I 1993 var
hovedopgaverne på det daværende ”Informations- og kontaktcenteret” således
pressemeddelelser, tryksager, publikationer, merchandise, fundraising samt breve, artikler
og kurser om EU’s forskningsprogrammer. Denne opgaveportefølje kan betegnes som
afdelingens ”grundpakke”, idet denne type opgaver præger hele perioden 1993 til 2006. Til
grundpakken kommer i 1994 terminologiliste og virksomhedsbesøg for næsten-kandidater, i
1995 påbegynder man et arbejde med nyt design for AU, og ”opgaver i forbindelse med
World Wide Web” bliver nævnt for første gang, mens man året efter begynder at afholde
webredaktørkurser. I 1998 blive de første to studerende ansat til universitetets
besøgstjeneste, der bliver brugt af gymnasier, interesseorganisationer, udenlandske gæster
m.m. I 2001 bliver afdelingen del af ”en styregruppe for Fælles-web, der bl.a. skal komme
med forslag til strategi, prioriteringer og handlingsplan for Fællesområdets anvendelse af
webben.” I 2002 får afdelingen som nævnt også til opgave at drive den centrale
telefonomstilling og universitetsavisen. Sidstnævnte bliver en del af Nyhedstjenesten, der
etableres året efter, og bl.a. også producerer alumnemagasinet Augustus. Samme år, 2003,
bliver AU-foto oprettet.
I 2004 bliver ”kommunikationsområdet” omtalt for første gang i rapporterne. Det kan ses
som et første udtryk for, at kommunikation også bliver tænkt som interaktion. Førte gang det
kommer eksplicit til udtryk er dog i 2005, hvor den nye universitetsavis skal ”medvirke til at
opbygge et fællesskab og en identitet blandt studerende og medarbejdere på Aarhus
Universitet.” I 2005 arbejder afdelingen også med PURE-systemet, hvor publikationer,
forsknings- og formidlingsaktiviteter registreres, og man overtager projektledelse af U-days,
der er et fælles åbent-hus-arrangement for uddannelsesinstitutioner i Aarhus.
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I fusionsåret 2006 (jf. ovenfor) nævnes også at ”Informationskontoret har et stadig udvidet
samarbejde med informationsmedarbejdere på fakulteterne og de øvrige
administrationsafdelinger. Ca. en gang månedligt mødes disse informationsmedarbejdere
og udveksler ideer og erfaringer og drøfter fælles tiltag.”
For den centrale kommunikationsafdeling
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Figur 2: Udsendte pressemeddelelser fra AU’s centrale
kommunikationsafdeling 1993-2006

I 2014 ser billedet imidlertid anderledes ud.

5.4. Strategiske indsatsområder for AU Kommunikation i 2014
Analysen af ”Strategiske indsatsområder for AU Kommunikation i 2014” (Indsats14) er her
opdelt efter de temaer, der er benyttet i læsningen (jf. afsnit 4 – se endvidere bilag 5 for
kodning og referencer).
Udfordringer
Markeds-og omverdensbaserede drivere
I Indsats14 er der referencer til en bred gruppe stakeholdere. Således nævnes myndigheder,
erhvervsliv, civilsamfund, forskere, potentielle bevillingsgivere, AU’s alumner, (potentielle)
studerende og nuværende studerende. Der er markeds- og omverdensbaserede drivere for
CC, når kommunikationen skal koordineres mellem så mange grupper.
Kommunikationsbaserede drivere
Under forskningsformidlingen i Indsats14 nævnes, at kommunikationsafdelingen rådgiver
om ”vinkler, nyhedskriterier, medier, timing og kommunikationsformer.” Netop behovet for
rådgivning indikerer kompleksiteten i mediebilledet, der udgør den
kommunikationsbaserede driver.
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Organisationsbaserede drivere
Indsats14 rummer flere referencer til understøttelsen af strategiske vigtige mål for AU, som
fx i afsnit 2, hvor man vil ”styrke AU’s omdømme som et førende internationalt universitet,
understøtte AU’s internationalisering gennem international forskningsformidling samt
skabe opmærksomhed om AU.”
Man kan også argumentere for, at rekrutteringsafsnittet overordnet handler om at styrke
universitetets omdømme i forhold til en ekstern målgruppe. Endvidere taler papiret om, at
kommunikationsafdelingen skal prioritere sine ressourcer, således at effektiviseringsaspektet
i de organisationsbaserede drivere også kan spores her.
Paradigmeudfordringer
I Indsats14 italesættes kommunikation både ud fra et transmissions- og et
interaktionsparadigme. Jeg tolker det som udtryk for situationsdifferentieret
kommunikation. Således er der fx i første afsnit et logisk samspil mellem at ville gøre AU’s
retning mere forståelig og en dialogbaseret tilgang.
Opkoblinger
Der er i Indsats14 tydelige koblinger til en strategisk forståelse af kommunikation. Det er ikke
underligt, hvis man tolker det som normativ isomorfisme, hvor medarbejderne selv vil
legitimere en autonomi i deres ansættelse (jf. afsnit 2.3.6.). Opkoblingen kan dog også blot
tolkes som en professionalisering.
En meget direkte opkobling på CC som organisationside ligger allerede i
indledningsformuleringen: ”AU Kommunikation bidrager til realiseringen af AU’s
målsætninger.” Endvidere er Indsats14 også udtryk for en tilgang, hvor mange
kommunikationsdiscipliner knyttes sammen.
Afkoblinger
Indsats14 indikerer ingen direkte afkoblinger. Men man kan bemærke, at der ingen
referencer er til AU’s KP for 2008-2012. Det tyder på, at denne KP er afkoblet fra praksis på
AU, selvom den ikke er erstattet med en ny KP endnu.

5.5. Kommunikationspolitik for Aarhus Universitet 2008-2012
Analysen er her opdelt efter de temaer, der er benyttet i læsningen (jf. afsnit 4 – se endvidere
bilag 6 for kodning og referencer).
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Udfordringer
Markeds-og omverdensbaserede drivere
Kommunikationspolitikken for Aarhus Universitet 2008-2012 (KP2008) nævner mange
stakeholdere i forhold til universitetets kommunikation. Således nævnes fx samfundet,
samfundets borgere, ledelse, medarbejdere, samarbejdspartnere, forskningsmiljøer,
myndigheder, virksomheder, sektorer, brancher, borgere i ind- og udland, nationale og
internationale myndigheder, virksomheder og studerende. Med så mange stakeholdere bliver
koordineringen af kommunikationen en udfordring. KP2008 kan derfor siges at synliggøre
markeds- og omverdensbaserede drivere for at arbejde med CC.
Kommunikationsbaserede drivere
KP2008 rummer mange referencer til kanaler, medier og den rigtige brug af disse. Der
nævnes i afsnit 3.1., at man skal erhverve sig viden om medier og teknologier, hvilket
understreger det komplicerede i disse. I afsnit 3.3. er der referencer til eksterne medier og
egne medier samt velkendte og nye kommunikationskanaler. De nye kommunikationskanaler
kan tolkes som sociale medier, der netop i disse år vandt indpas og komplicerede
mediebilledet. I afsnit 3.4. nævnes også ”moderne kommunikations- og
informationskanaler” (min kursivering) og ”flere medieplatforme” i afsnit 3.7.
KP2008 kan derfor siges at synliggøre kommunikationsbaserede drivere for at arbejde med
CC.
Organisationsbaserede drivere
I KP 2008 nævnes allerede i første afsnit, at ”Aarhus Universitet vil styrke sin position og
synlighed internationalt.” Sammenholdt med at der flere steder – fx i afsnit 3.1. bliver talt om
at ”profilere områder og resultater,” og i afsnit 3.7. om at ”tiltrække attraktive
medarbejdere, gæsteforskere og samarbejdspartnere (… og …) de bedste studerende,” må
KP 2008 siges at synliggøre organisationsbaserede drivere for CC.
Paradigmeudfordringer
KP2008 rummer også nogle kommunikationsparadigmatiske udfordringer, idet der tales om
de mange ”kanaler, ” hvilket er en metafor for at tænke kommunikation som transmission,
samtidig med at man i indledningen vil tage del i den samfundsmæssige diskussion, hvor
diskussionen netop kræver en tovejskommunikation.
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I afsnit 2 tales der således også om, at ”Borgere og interessenter skal kunne finde frem til
ønskede oplysninger,” mens man i samme afsnit vil gøre kommunikationen forståelig – altså
igen en sammenblanding af kommunikationsparadigmer.
Generelt er der et fokus på kommunikation som transmission. Således kan også nævnes et
eksempel fra afsnit 4, hvor kommunikationen ”skal binde organisationen sammen
(…)gennem forbedrede og flere kanaler” – kommunikationen betragtes altså som et redskab
og som vellykket, når budskabet når frem.
Opkoblinger
Netop det at KP2008 lægger sig parallelt med AU’s strategi for samme årrække27, er et udtryk
for, at man tænker kommunikationen strategisk. Man kan således tale om en overordnet
opkobling, der også er eksplicit i 3. afsnits indledning – således skal KP2008 ”støtte de
strategiske indsatsområder, som er beskrevet i Aarhus Universitets strategi 2008-2012.”
Når det i afsnit 3. nævnes, at man som ”et almindeligt led i al aktivitetsplanlægning
vurderer og tilrettelægger kommunikationsmuligheder,” så kan behovet for at eksplicitere
dette dog vise, at en CC-tanke ikke er sedimenteret. Det er en normativ reference.
Flere elementer, der knytter an til CC, kan dog ses i, at der skal arbejdes på fælles designlinje
(afsnit 4), at der skal professionaliseres gennem kompetenceopbygning (afsnit 4) og internt
erfaringsnetværk (afsnit 5.), hvilket er en arena for udveksling af organisationsideer.
Endvidere skal der fastlægges strategi for kommunikation på alle niveauer (afsnit 4), og
etableringen af et kommunikationsudvalg viser en ledelsesforankring (afsnit 5).
KP2008 viser ingen tegn på afkobling.
KP2008 i forhold til KP-skabelon
Hvis man kondenserer (eller dekontekstualiserer) Jørgensen og Windfelds KP-opskrift til
ingredienserne formål, principper, værdier, visioner, mål, regler, målgrupper, medier,
målinger, ansvar, strategi, handlingsplan, værktøjer, samtænkning, og prioriteringer, så kan
KP2008 siges langt hen ad vejen at indeholde disse elementer. KP2008 indeholder ikke
konkrete handlingsplaner og målbare målsætninger, men dog intentionen om, at dette skal
udarbejdes. Man kan derfor sige, at det er kopieringen, der er valgt som oversættelsesmodus
ved udarbejdelsen af KP2008.

27

Strategien 2008-2012 er tilgængelig på http://www.au.dk/strategi/2008-2012/
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Afsnit 5.3.-5.5. viser endvidere, at CC som organisationside har smittet AU i årene 20052008. Det er parallelt med tidsrummet, hvor ideen smitter kommunerne, hvilket
underbygger Røviks svampemetafor (jf. afsnit 2.3.7.). Det er dog først i 2014, at
dokumentation peger på, at ideen er sedimenteret – i hvert fald i kommunikationsafdelingen.
Man kan dermed sige, at intentionen i 2011-omlægningerne med at lave mere professionel
administration har båret frugt på kommunikationsområdet.
Hvordan sedimenteringen i den øvrige organisation ser ud, vil afsnittene 5.6.-5.8. give et bud
på.

5.6. Hovedrapport fra den interne problemanalyse på AU
Den overordnede konklusion i hovedrapporten over problemanalysen på AU (jf. afsnit 5.1) er:
”Ekspertpanelets analyser identificerer centralisering og standardisering som
fællesnævnere for problemerne i forhold til ledelsesnærvær, inddragelse og administrativ
understøttelse” (sic. Hovedrapporten p. 55).28
I rapporten er der en således et overordnet ønske om plads til større diversitet og mindre
styring:
”Et eksempel på styring, som mange medarbejdere på Aarhus Universitet oplever som
kontrollerende, er kravet om, at alle medarbejdere skal præsentere sig som ansatte på Aarhus
Universitet fremfor også at nævne deres instituttilknytning. Medarbejderne udtrykker, at de
føler sig styret mod deres vilje” (Hovedrapporten p. 31).
Der er således tydelige tegn på afkobling, hvilket også går igen i afsnittet om kommunikation,
som jeg har udtrukket til nærmere analyse. Analysen er her opdelt efter de temaer, der er
benyttet i læsningen (jf. afsnit 4, se endvidere se endvidere bilag 8 for kodning og referencer).
Udfordringer
Blandt udfordringerne er der hverken tydelige markeds-og omverdensbaserede drivere eller
kommunikationsbaserede drivere, hvilket ikke kan undre, når dokumentet netop fokuser på
interne organisationsforandringer.

Rapporten er for omfangsrig til at vedhæfte som bilag i fuld længde, men den kan downloades/læses på
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/rapporter/

28
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Organisationsbaserede drivere i form af ønsker om positionering er heller ikke tydelige i
udsnittet. Denne driver kan dog også handle om effektivitet. Tolker man et godt samspil
mellem ledelse og medarbejder som et effektivitetsparameter, så er der en tydelig driver for
at tænke kommunikationen mere strategisk. Man savner begrundelser for beslutninger, en
mere nærværende ledelse og muligheden for også at kommunikere opad i system
Paradigmeudfordringer
”Informationsstrømmen” bliver nævnt flere gange – blandt andet også i forhold til at skabe
forståelse. Netop forståelse eller sensemaking er væsentligt i en forandringsproces. Men det
kræver interaktiv kommunikation og ikke blot transmission af information.
Opkoblinger
En opkobling kan indirekte tolkes ud af de negative konsekvenser, det vil have, hvis
”medarbejderne ikke deler visioner og mål med ledelsen.” Endvidere bakker mange op om,
at universitet fremstår samlet, hvilket kræver en vis grad af styring.
Afkoblinger
Til gengæld rummer udsnittet tydelige tegn på afkobling, når kun 24 % af VIP og 38 % af TAP
synes, at universitetets strategi giver mening. Endvidere bliver der taget tydelig afstand til
brandingen af AU og medarbejderne kan ikke genkende sig i den eksterne kommunikation.

5.7. Baggrundsrapport vedrørende interview af institutledere
Afsnittet om kommunikation er udtrukket fra ”Baggrundsrapport vedrørende interview af
institutledere” til nærmere analyse, fordi ledelsesforankringen er en forudsætning for at
tænke kommunikation i et CC-perspektiv. Analysen er opdelt efter de temaer, der er benyttet
i læsningen (jf. afsnit 4).
Udfordringer
Der er igen i dette udtræk ikke tydelige markeds-og omverdensbaserede drivere i spil. Til
gengæld er det en kommunikationsbaseret driver at sikre, at kommunikationen er
koordineret og integreret. Selvom det kun handler om intern kommunikation, er der således
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mange medier i spil; hjemmesider, mails og nyhedsbreve, fællesmøder, møde- og
ledelsesudvalg og institutnyhedsbreve, hvilket kræver koordinering.
Dokumentet fokuserer ligesom hovedrapportudtrækket på tydelige problemer med at skabe
forståelse for ledelsesbeslutninger, hvilket kan tolkes som en organisationsbaseret driver.
Der mangler således kommunikation, der skaber forståelse. Baggrunde og begrundelsen for
diverse beslutninger er ikke tydelig, hvorfor institutlederne må bruge tid på rollen som
oversættelser. Det kan dog være essensen af sensemaking, at lederen formår at hjælpe med
fortolkningen af kommunikationen fra den øverste ledelse.
Paradigmeudfordringer
Der er mange udfordringer i kommunikationen, der primært handler om at skulle forklare,
hvorfor en given beslutning er truffet i universitetsledelsen. Medarbejderne kan ikke danne
sig det store billede og forstå, hvilke store udfordringer det er, som universitetet forsøger at
løfte. Dette er dog ikke udfordringer, der ser ud til at bunde i den kommunikative tilgang. Fx
holdes der fællesmøder, og institutlederne stiller op for at videreformidle de trufne
beslutninger, hvilket burede være et godt udgangspunkt for at skabe forståelse.
Opkoblinger
Man kan tolke det som en sedimenteret forståelse af vigtigheden af strategisk retning, når
den savnes. Således at det opleves som negativt, når ”medarbejderne mangler det store
perspektiv på universitetet.” En institutleder er også citeret for, at kommunikationen
mangler en strategisk forankring.
Afkoblinger
Den kommunikation, der udgår fra Universitetsledelsen, opleves som spin, og den har
”tydeligvis har været igennem kommunikationsmedarbejdere.” Det kan tolkes som et ”gap”
mellem ledelsens perspektiv på organisationen, og den oplevelse medarbejderne har af
forandringerne (jf. afsnit 2.2.2.).

5.8. Beslutninger som opfølgning på problemanalysen
Overordnet set og meget hensigtsmæssigt ligger ”Beslutninger som opfølgning på
problemanalysen” i forlængelse af de konklusioner der blev draget i problemanalysen. I
beslutningen er rum for forskellighed et centralt tema, således står der på dokumentets side
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et, at ”respekt for universitetets diversitet og behov for fleksibilitet er grundlaget for
beslutningerne i dette dokument.” (bilag 7)
Fra rapporten er afsnittet om kommunikation udtrukket til nærmere analyse. Den er opdelt
efter de temaer, der er benyttet i læsningen (jf. afsnit 4 – se endvidere sidste side i bilag 7 for
kodning og referencer).
Udfordringer
Markeds- og omverdensbaserede drivere
Ligesom i analyserne af afsnit 5.6. og 5.7. kan det ikke undre, at der ikke er mange referencer
til markeds- og omverdensbaserede drivere for at tilgå kommunikationen strategisk. En
enkelt reference kan dog udledes af målsætningen om at sikre brugervenlighed på web for
både interne og eksterne brugere.
Endvidere betegnes Universitetsledelsens kommunikation ”ofte som uargumenteret eller
som ude af kontekst i forhold til medarbejdernes hverdag.” Sammenholdt med den
diversitets-diskurs, der præger den samlede dokumentation fra problemanalysen, kan det
pege på en manglende koordination af kommunikationen i relation til komplekse, men dog
primært interne, stakeholdergrupper.
Der fremgår ikke eksplicitte kommunikationsbaserede driver i udtrækket, selvom
brugervenligheden på web ovenfor også tolkes i den retning.
Organisationsbaserede drivere
Den større synlighed til fakulteter, institutter og fag kan tolkes som et krav om positionering.
Når dette indebærer en mere decentral kommunikation, øger det samtidig behovet for at
kunne koordinere kommunikationen.
Opkoblinger
Når kommunikationsstrategi, kommunikationspraksis og brandingstrategi skal revideres (og
ikke fx afskaffes), så peger dette i sig selv på en underforstået (sedimenteret) accept af, at
kommunikationen leverer løsninger til organisationen. Revisionerne peger dog også på, at
der i oversættelsen af en organisationside, som branding, ikke er valgt det rigtige
oversættelsesmodus, da ideen blev introduceret i organisationen. Det er her, som i den øvrige
analyse, dog også nødvendigt at skelne mellem strukturelle uhensigtsmæssigheder, der bliver
oplevet som et problem, og så problemstillinger relateret til kommunikation.
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Den ønskede fysiske nærhed mellem kommunikationsansvarlige og VIP kan også tolkes som
en kobling, idet man ønsker en højere grad at styring og koordinering af kommunikationen.
Afkoblinger
Når ”den eksterne kommunikation skal have et tydeligere fagligt fokus,” så indikerer det et
gap mellem corporate identity og organizational identity (jf. afsnit 2.2.2.). Derfor kan det
også tolkes som en afkobling, at ”der skal gøres op med den nuværende praksis.”
Hvor afsnit 5.3.-5.5. viser, at kommunikationsafdelingen på AU er blevet smittet af CC i årene
2005-2008, og at ideen nu i det store hele er sedimenteret, så viser analyserne i afsnit 5.6.5.8. et noget mere broget billede. Der er således tegn på opkobling/smitte af ideen, at
kommunikationen skal harmonere med universitetets strategiske retning. Samtidig viser
sidstnævnte afsnit også en klar afkobling fra de mere styrende elementer af CC, hvilket
brandingen er et udtryk for. Her er det dog som nævnt nødvendigt at overveje, i hvor høj grad
problemstillingerne udspringer af kommunikationen eller er udtryk for strukturelle
uhensigtsmæssigheder i de omlægninger, AU har gennemgået.

6. Diskussion
6.1. Bemærkninger til metode
”Institutionalization (…) is a post factum description” (Weick et al. 2005, p. 217)
Den i afhandlingen benyttede metode, der bygger på arkivstudier, efterlader huller dér, hvor
man ikke har dokumenter at analysere. Organisationsdokumenterne kan siges at være som
brikker – man får et mere nuanceret billede, jo flere man samler. Samtidig er min tilgang til
dokumenterne dog grundlæggende kvalitativ. I det perspektiv kan man ikke tale om et
absolut tal for hvor meget materiale, der skal inkluderes for at kunne underbygge en
konklusion.
Undersøgelsen i denne afhandling ville kunne have været udbygget gennem inddragelse af
flere dokumenter, men også med fx interview, der sikkert ville have bidraget med yderligere
indsigt. Endvidere er de inddragede dokumenter af intern karakter. Det hænger dels sammen
med, at ønsket om at lave KP på AU er indvævet i aktuelle forandringsprocesser i
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organisationen, men det er også, fordi det er i organisationens egen/egne stemme(r), man
kan tolke institutionaliseringen af organisationsideer.
Når det således er et meget internt perspektiv, der er lagt på problemstillingen, ser jeg dog en
stor fordel i den benyttede metode – specielt når man, som jeg, studerer sin egne
organisation. Med min videnskabsteoretiske position in mente kan man sige, at min tolkning
er en konstruktion af meningen på baggrund af det foreliggende materiale. Men til forskel fra
en interviewsituation er det kun denne envejskonstruktion, man som læser skal forholde sig
til. Jeg påvirker ikke yderligere det undersøgte objekt. Interviewsituationen er til forskel
herfra betinget af tolkninger af situationen fra både den interviewede og intervieweren, deres
indbyrdes relation, ligesom der forgår en tolkning i transkriberingen af interviewet.
Endvidere kan man argumenteret for, at organisationsdokumenterne er en mulighed for at se
organisationen som en aktør på mesoniveau, som man fx ikke ville kunne gennemføre et
interview med. Så snart man interviewer, er det en samtale med individer, og man bevæger
sig derfor på mikroniveau.
Med de inddragede dokumenter har jeg bevæget mig på både et meso- og et mikroniveau. Jeg
mener derigennem, at den inddragede dokumentation kan underbygge analysens
konklusioner.

6.2. Det deskriptive perspektiv
6.2.1. Hvad er motiverne for at arbejde med CC på AU?
Jeg har indledningsvist defineret KP som en organisationside eller praksis, der er en uderide
til CC/strategisk kommunikation. CC kan beskrives som strategisk ledelsesfunktion, der
skaber sammenhæng til organisationens overordnede strategi, integrerer intern og ekstern
kommunikation gennem en række discipliner og kommunikerer med alle stakeholdere,
interne såvel som eksterne, for at optimere organisationens image og omdømme.
Når man overvejer, om det er formålstjenesteligt at implementere CC, bliver det et spørgsmål
om, hvorvidt tilgangen kan løfte de udfordringer, organisationen har. De tre overordnede
motiver eller drivere, for at tænke kommunikation i et CC-perspektiv, er således
organisationsbaserede drivere, der lægger vægt på øgede ledelseskrav om effektivisering og
positionering af organisationen, markeds- og omverdenbaserede drivers, der fokuserer på
udfordringen i at skulle koordinere kommunikationen med mange stakeholdergrupper, og
endelig kommunikationsbaserede drivere, der lægger vægt på, at man skal kunne håndtere
et kompleks medielandskab.

Side 67 af 87

Et aspekt af afhandlingens analyse har været at undersøge, om disse drivere også gør sig
gældende for AU. AU har fokus på ranking i forhold til andre universiteter – i universitetets
strategi står der således eksplicit, at man håber ”at universitetets resultater kan berettige til
en fremtidig placering i top 50 blandt verdens universiteter” (bilag 2, sidetal 2). Analysen
viser også et aktuelt fokus på at give større synlighed til fakulteter og institutter. Det kan
tolkes som en organisationsbaseret driver.
AU har endvidere en meget bred gruppe stakeholdere, der i analysen blandt andet viste sig at
rumme myndigheder, erhvervsliv, civilsamfund, forskere, potentielle bevillingsgivere, AU’s
alumner, potentielle studerende og nuværende studerende, medarbejdere, sektorer, brancher
og borgere i ind- og udland. Med så mange stakeholdere bliver koordineringen af
kommunikationen en udfordring. Det kan tolkes som en markeds- og omverdenbaserede
driver.
AU står også overfor at skulle håndtere et stadigt mere kompleks mediebillede. Analysen
viste således, at den centrale kommunikationsafdeling har haft et støt stigende
aktivitetsniveau de senere år, hvor man blandt andet koordinerer kommunikation via
hjemmesider, mails og nyhedsbreve, møder, sociale medier m.m., samtidig med at man i
sigende grad indtager en rådgiverrolle i forhold til den øvrige organisation. Det kan tolkes
som en kommunikationsbaseret driver.
Man kan derfor konkludere, at det er formålstjenesteligt at arbejde med kommunikation ud
fra et CC-perspektiv på AU.
6.2.2. Fra ide til praksis
Når det fornuftige i en CC-tilgang er etableret i afhandlingens kontekst, er næste skridt at
diskutere, hvordan det mere specifikt kommer til udtryk i en KP. For at have et grundlag at
diskutere KP ud fra har jeg skildret den model for KP, som Jørgensen og Windfeldt opstiller.
De kan grundlæggende siges at tænke kommunikation inden for samme paradigme som mig,
hvorfor deres model er en god platform at diskutere ud fra.
Overordnet rummer Jørgensen og Windfeldts model en processuel tilgang samt nogle
centrale ingredienser som to grundlæggende elementer i at lave en KP. Det processuelle
element definerer seks faser, hvor specifikke aktører skal inddrages eller bestemte elementer
fastlægges, mens de centrale ingredienser handler om at inkludere formål, principper,
værdier, visioner, mål, regler, målgrupper, medier, målinger, ansvar, strategi, handlingsplan,
værktøjer, samtænkning, og prioriteringer i KP’en.
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De to elementer hos Jørgensen og Windfeldt skal sikre, at KP’en bliver et
”styringsdokument,” hvilket også kan defineres som en velfungerende praksis. Det kan
betragtes som det KP-interne perspektiv på opgavens problemstilling.
Jeg har med inddragelse af Ditlevsen og Kastberg påpeget nogle problemer i Jørgensen og
Windfeldts tilgang, herunder at faseinddelingen af udviklingen i arbejdet med en KP ikke
svarer til den virkelige verden. Man kan dermed sige, at KP’en træder frem som ide i et KPeksternt perspektiv.
Jeg indfører her altså et skel mellem to begreber, der har været brugt i flæng gennem
afhandlingen – nemlig organisationspraksis og organisationside.
Dette skel kan relateres til NT sådan, at organisationsopskrifter, der bliver sedimenteret
kulturelt-kognitiv, får mere karakter af en praksis. Opskrifter, der normativt indoptages for
legitimitetens skyld, har derimod mere karakter af ide.
6.2.3. Institutionalisering af CC på AU
Med etablering af dette skel mellem ide og praksis er det interessant at se nærmere på
situationen på AU. Her har man allerede i 2008 lavet en KP, som analysen viste, var udtryk
for, at kommunikation blev tænkt strategisk. Således var der en tydelig opkobling på AU’s
overordnede strategi, ligesom KP’en rummede mange af de centrale ingredienser, som
Jørgensen og Windfeldt fremhæver.
I analysen springer det dog også i øjnene, at der i dag ikke er nogen referencer til denne KP i
øvrige oplagte dokumenter. Det indikerer, at KP2008 er afkoblet fra praksis på AU, den er
altså forblevet ide.
Analysen viser til gengæld, at CC som ide er kulturelt-kognitivt indlejret og dermed
sedimenteret i den centrale kommunikationsafdeling på AU, hvilket er en forudsætning for,
at den også bliver til praksis. Det, vil jeg påstå, også er tilfældet, men det ligger dog uden for
de inddragede dokumenters formåen at dokumentere denne påstand.
Man kan endvidere sige, at det ikke er overraskende, at et strategisk perspektiv på
kommunikation er sedimenteret i kommunikationsafdelingen. Medarbejdere herfra har
således gennem en længere årrække haft adgang til de arenaer, hvorfra de nye
organisationsideer hentes ind.
I den bredere organisation viser analysen også en kulturelt-kognitivt indlejret forståelse for
organisationskommunikationens relevans. Det kan illustreres yderligere ved at vende tilbage
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til det indledende citat af rektor Brian Bech Nielsen. Han giver eksplicit udtryk for en
usikkerhed omkring, hvordan kommunikation skal gribes an, men nok så vigtigt bliver der
ikke stillet spørgsmålstegn ved, at kommunikationen skal gribes an. Usikkerheden kan
endvidere relateres til forvirring og desorientering, hvilket vi har set Scott fremhæve som
negative følelser, der er forbundet med den kulturelt-kognitive søjle.
En sådan periode med usikkerhed, har vi også set, kan medføre en mimetisk isomorfisme.
Om det aktueller KP-ønske er udtryk for dette, skal jeg lade være usagt. Den eksplicitte
formulering i APV-handlingsplanen, der foreskriver en ”operationel” KP, indikerer dog, at
man gerne vil have ideen omsat til praksis.
Analysen har dog også vist en modstand, der kan tolkes som afkobling fra universitetets
overordnede strategiske retning, og de mere styrende aspekter af CC, som brandingen fx er
udtryk for. Man kan tolke det som en værdimæssig inkommensurabilitet, hvor medarbejdere
ikke vil forstyrres på ”hotellet” (jf. afsnit 5.2.). Med et øget fokus på interdisciplinaritet, er
hotelmetaforen dog under afvikling, men modstanden understøttes også af en aktuel diskurs,
der lægger vægt på rum for diversitet.
Hvis man jf. afhandlingens problemformulering her tolker forudsætninger for at lave KP som
et samspil mellem opskrift og smagsløg, så peger det på nogle udfordringer i en AU-kontekst.
Men forudsætningerne vil jeg vende tilbage til nedenfor.
6.2.4. Den gode kommunikation
I et deskriptivt perspektiv skal det også behandles, hvad mine overvejelser betyder for
definitionen af god kommunikation. Paradigmatisk handler god kommunikation om at vælge
rigtigt: Når budskaber skal bringes ud, kan der transmitteres, mens der skal interageres, hvis
der skal skabes forståelse. Dette skel har analysen imidlertid vist, nogle gange volder AU
problemer.
I en organisationskontekst kan den gode kommunikation, jf. ovenstående skel, dog også siges
at handle om at gøre ide til en praksis. Herved bliver fokus mere pragmatisk, og det kan tegne
overgangen fra et deskriptivt til et præskriptivt perspektiv.
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6.3. Præskriptivt perspektiv
6.3.1. Fra deskriptivt til præskriptivt – hvordan kommer man det?
I afhandlingens videnskabsteoretiske afsnit har jeg redegjort for mit socialkonstruktivistiske
udgangspunkt. Dette udgangspunkt er dog grundlæggende deskriptivt og bagudskuende. For
også at kunne se fremad i opgaven benytter jeg en neofunktionalistisk tilgang, hvor
funktionalismen er hægtet op på et socialkonstruktivistisk metaniveau. Man kan således sige,
at jeg bevæger mig i et rum mellem to paradigmer. I det samme rum finder man Røviks
pragmatiske institutionalisme. Som vi har set, vil han i denne position i et ”realitetsmodus”
forholde sig til, hvordan organisationsideer fungerer i praksis, og hvad man kan forvente sig
af dem. Netop herigennem tegner Røvik overgangen fra ide til praksis, som jeg også er
interesseret i.
I overgangen bliver oversættelsesteorien central. Hvor institutionaliseringsbegrebet
retroperspektivisk kan forklare processer, der så at sige foregår bag om ryggen på
organisationen og aktørerne heri, så kan oversættelsesbegrebet bruges fremadrettet til aktivt
at påvirke processen.
6.3.2. Hvad er forudsætningerne for at lave KP på AU?
Overgangen fra det deskriptive til det præskriptive perspektiv kan også siges at have
betydning for ”forudsætninger” som begreb. Da det er et vigtigt element i min
problemformulering, skal det uddybes her.
Forudsætninger i en deskriptiv forstand handler om, hvad der er ”forhåndsbetingelser” eller
”vilkår” for at lave KP på AU. Det er med andre ord et udtryk for, hvilket miljø eller hvilken
situation en KP vil lande i. Jeg mener, det foregående har gjort os klogere herpå.
I et præskriptivt perspektiv kan forudsætninger også forstås som ”hvordan skal det lykkes
os”, eller ”hvad er vigtigt at huske,” når man laver KP på AU. Det er dette, der har fået mig til
at påpege det relevante i at bruge en pragmatisk vurdering af nytteværdi som målestok for
selve afhandlingen, fordi afhandlingen i dette perspektiv kan betragtes som en translatør i sig
selv.
6.3.3. Hvad skal man lægge vægt på, når man indarbejder en opskrift?
Nå CC og KP er blevet diskuteret ud fra NT, øger det bevidstheden om, hvorfor nogle ideer
ikke omsættes i praksis. Grunden er ofte, at ideerne ikke bliver optaget af en organisation
som løsning på et problem, men for at give legitimitet. Legitimitet kan være væsentlig, fordi
tillid blandt andet kommer heraf, hvilket igen er væsentligt for at operere inden for et givent
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organisatorisk felt. Dette er ikke mindst gældende for en vidensorganisation som AU, der
blandt andet får bevilliger ud fra en tillid til, at disse bruges redeligt i forskningen.
Man kan således finde positive aspekter i at lave en KP for AU, selvom den ikke bliver omsat
til praksis. Som vi har set ovenfor, så rummer CC og KP som et element heri flere fordele for
en offentlig organisation som AU. Det er her oversættelsen og ikke mindst oversætteren
bliver vigtig.
Som vi har set Røvik argumentere for, er den gode oversætter en kyndige flerkontekstuel
oversætter, en modig og kreativ oversætter, en tålmodig oversætter og en stærk oversætter.
Når det handler om KP i en AU-kontekst, skal den kyndige flerkontekstuelle oversætter
således have godt kendskab til den kontekst, der oversættes fra. Afhandlingen har derfor
opbygget en forståelse af KP gennem en nærmere behandling af KP hos Jørgensen og
Windfeldt. I behandlingen fremstod deres opskrift mere som ide end som praksis, hvilket
stiller øgede krav til kontekstualiseringen. Der skal også være kendskab til den kontekst, der
oversættes til. Vores kendskab til AU kan i relation hertil siges at være blevet større gennem
undersøgelsen af AU via arkivstudier med inddragelse af NT.
Den modige og kreative oversætter skal kunne italesætte den praksis eller ide, der skal
overføres. Det, kan man sige, netop er denne afhandlings fokus.
Hvad der er mindre let for afhandlingen i sig selv er at være en tålmodig og stærk
oversætter, men i sin natur som forstudie vil afhandlingen måske kunne hjælpe andre i den
rolle.
6.3.3. Anbefalinger til at lave KP på AU
Hvis man betragter denne afhandling som en translatør, er det også på sin plads, at den giver
anbefalinger til, hvorledes man laver KP på AU. I lyset af ovenstående overvejelser vil
anbefalingerne således være:

•

Tænk kommunikationen integreret og strategisk
For en offentlig organisation som AU rummer en CC-tilgang til kommunikationen
fordele, som vi har set ovenfor. For således at kunne arbejde integreret og strategisk
med kommunikation er det vigtigt at arbejdet er forankret i ledelsen.

•

Overvej, hvordan AU-strategien skal iscenesættes fremadrettet
Når organisationen i høj grad er afkoblet universitetets overordnede strategi, som
analysen peger på, giver det meget svære vilkår for at lave strategisk kommunikation
og en KP. Man bør derfor overveje, hvordan strategien skal håndteres fremadrettes.
Skal der være en ny strategiproces eller en ny italesættelse af strategien?
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Beslutningsdokumentet i forlængelse af problemanalysen foreskriver en revideret
kommunikationsstrategi. Måske kan håndteringen af AU-strategien indtænkes i dette
arbejde?

•

Tænk KP processuelt
Hvor Jørgensen og Windfeld udarbejder en KP-skabelon, der har karakter af at være
en løsrevet ide, så er der dog inspiration at hente i deres processuelle tilgang. Det bør
også være et aspekt af arbejdet på AU, fordi man herigennem netop kan være med til
at forankre ideen om strategisk kommunikation i organisationen. Det er dog vigtigt at
inddrage medarbejdere, der har en bred kontekstforståelse.

•

Lær af andres praksis
Røvik lægger i dekontekstualisering op til, at man kan foretage komparative studier af
andre kommunikationspolitikker for netop at lære, hvordan de fungerer i praksis. Det
vil her være oplagt at undersøge praksis på de øvrige danske universiteter, fordi de er
en del af det samme organisatoriske felt som AU.

•

Find de rette translatører
Når KP2008 ikke blev omsat i praksis, kan det ses som et udslag af, at der blev valgt
forkert oversættelsesmodus. Jeg må derfor give Røvik ret i, at translatørkompetencer
er essentielle.

•

Indbyg et stort fortolkningsrum i KP’en
Analyseresultaterne i denne afhandling og den generelle diversitetsdiskurs på AU
peger på, at der bør være et stort fortolkningsrum i en KP, samt at styringsbegrebet
nedtones. Det kan man også sagtens i et CC-perspektiv, der netop graduerer styringen
i forhold til disciplin og opgave.
For at give rum til diversiteten kan man overveje at udarbejde en
kommunikationsramme/strategi for hele AU, der ikke regulerer det praktiske
kommunikationsarbejde, men derimod definerer en ramme for andre KP’er, der
udarbejdes tættere på de faglige miljøer.
Der kan således med fordel bruges et modificerende oversættelsesmodus, hvor der
kan lægges til og trækkes fra KP’en som ide.
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•

Tal om strategisk kommunikation
Nye ideer slår rod gennem italesættelse, derfor bør ikke mindst ledelsen ofte tale om,
hvordan vi håndterer kommunikation på AU.

7. Konklusion
Rektor ved Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen spurgte på et åbent stormøde for
universitetets medarbejdere i august 2014, hvordan man laver god kommunikation. Det
spørgsmål har denne afhandling taget udgangspunkt i.
Da spørgsmålet er meget bredt, er kommunikationspolitik valgt som fikspunkt for
behandlingen. Kommunikationspolitik fungerer godt i forhold til dette, fordi den i et
præskriptivt perspektiv bør rumme anvisninger på, hvordan man gør kommunikation godt.
Samtidig kan kommunikationspolitik også betragtes som en ny ide, som offentlige
organisationer begynder at arbejde med. I et deskriptivt perspektiv kan
kommunikationspolitikken således sige noget om, hvorfor en offentlig organisation som
Aarhus Universitet begynder at arbejde strategisk med kommunikationen og
kommunikationspolitik.
Når jeg har valgt at behandle spørgsmålet i relation til kommunikationspolitik, så skyldes det
også, at Aarhus Universitet i det kommende år har en målsætning om at udarbejde en
kommunikationspolitik. Afhandlingen kan således tjene som et forstudie til dette arbejde.
Afhandlingens problemformulering lyder:
Hvad er forudsætningerne for at lave en kommunikationspolitik i en offentlig organisation
som Aarhus Universitet, universitetets aktuelle situation taget i betragtning?
I relation hertil har afhandlingens undersøgelsesspørgsmål været:
4. Hvad er en kommunikationspolitik, og hvad er dens funktion i en
organisationskontekst?
5. Hvad er Aarhus Universitets aktuelle kommunikative udfordringer?
6. Hvorvidt er corporate communication (strategisk kommunikation) som
organisationside blevet optaget af Aarhus Universitet?
Jeg har videnskabsteoretisk taget udgangspunkt i socialkonstruktivisme på et metaniveau,
men har kombineret det med pragmatisme i afhandlingens deskriptive/analytiske perspektiv,
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mens afhandlingen i et præskriptivt/normativt perspektiv kan siges at benytte en
neofunktionalistisk tilgang.
Med udgangspunkt i en fremstilling af Frandsen og Johansen er corporate communication
blevet inddraget som afhandlingens hovedteori. Corporate communication kan betegnes som
en strategisk ledelsesfunktion, der skaber sammenhæng til organisationens overordnede
strategi, integrerer intern og ekstern kommunikation og kommunikerer med alle
stakeholdere for at optimere organisationens image og omdømme. Tilgangen definerer
endvidere en række drivers for at implementere corporate communication, der kan betegnes
som henholdsvis markeds- og omverdenbaserede, kommunikationsbaserede og
organisationsbaserede.
Som delteori har jeg brugt neoinstitutionel teori med hovedvægt på fremstillinger af Scott og
Røvik. Den neoinstitutionelle teori er blevet brugt til at belyse corporate communication, og
kommunikationspolitik som underide hertil, som organisationsideer. Teorien siger således,
at organisationer ikke nødvendigvis indoptager nye organisationsideer, fordi de kan imødegå
udfordringer i organisationen. Det kan i lige så høj grad være et udtryk for isomorfisme – at
organisationen tager samme form eller optager samme organisationsideer som andre
organisationer for at opnå legitimitet. Hvis en organisation derved optager en praksis, der
ikke passer til den, kan organisationen skabe afstand mellem dens formelle struktur og
faktiske aktiviteter, hvilket betegnes afkobling.
Med udgangspunkt i en pragmatisk institutionalisme har Røvik en lidt anden tilgang. I stedet
for at tale om afkobling bruger han en virusmetafor til at anskueliggøre, at en ide kan smitte
en organisation, men muligvis først går i udbrud på et senere tidspunkt. Røvik inddrager
endvidere oversættelsesteori for at vise, at oversættelseskompetencer er vigtige, når en ide
eller praksis dekontekstualiseres fra en organisation for at blive rekontekstualiseret i en
anden. I den proces er det blandt andet vigtigt at vælge oversættelsesmodus, hvilket kan være
kopiering, addering, fratrækning eller forvandling.
Som svar på det første undersøgelsesspørgsmål har jeg endvidere inddraget Jørgensen og
Windfeldts model for kommunikationspolitik. Den definerer formål, principper, værdier,
visioner, mål, regler, målgrupper, medier, målinger, ansvar, strategi, handlingsplan,
værktøjer, samtænkning og prioriteringer som ingredienser heri. Jørgensen og Windfeldt
argumenterer også for, at en kommunikationspolitik bør tænkes processuelt.
Som afhandlingens metode har jeg kombineret ”arkivstudier” med diskursanalyse ud fra en
pragmatisk tilgang. Metoden er blevet brugt til at analysere en række
organisationsdokumenter fra AU, der, som svar på det andet undersøgelsesspørgsmål, viste,
at AU aktuelt blandt andet er påvirket af forandringer og har en mindre homogen
medarbejdergruppe, hvilket også kommer til udtryk i en aktuel diskurs om plads til
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diversitet. Analysen viste endvidere, at de markeds- og omverdenbaserede,
kommunikationsbaserede og organisationsbaserede drivers for at benytte corporate
communication også er til stede på AU. Endelig viste analysen en ”sedimentering” af
strategisk kommunikation i den centrale kommunikationsafdeling, mens der i den bredere
organisation var en del modstand og afkobling, hvilket kan betragtes som svaret på det tredje
undersøgelsesspørgsmål.
I afhandlingens diskussion har jeg argumenteret for, at de i problemformuleringen nævnte
”forudsætninger” skal forstås i en dobbelt betydning. I en deskriptiv forstand handler
forudsætninger om, hvad der er ”forhåndsbetingelser” eller ”vilkår” for at lave en
kommunikationspolitik på Aarhus Universitet, hvilket analysen har givet en forståelse for.
I et præskriptivt perspektiv kan forudsætninger også forstås som ”hvordan skal det lykkes
os”, eller ”hvad er vigtigt at huske,” når man laver kommunikationspolitik på Aarhus
Universitet. Når afhandlingen behandler forudsætninger i denne dobbelte forstand, kan den
betragtes som en translatør i sig selv, der, i Røviks forstand, dekontekstualiserer
kommunikationspolitik som ide for at rekontekstualisere den i praksisforståelse relateret til
AU. Derfor munder afhandlingen også ud i syv anbefalinger til AU, der lyder:

•

Tænk kommunikationen integreret og strategisk

•

Overvej, hvordan AU-strategien skal iscenesættes fremadrettet

•

Tænk kommunikationspolitik processuelt

•

Lær af andres praksis

•

Find de rette translatører

•

Indbyg et stort fortolkningsrum i kommunikationspolitikken

•

Tal om strategisk kommunikation

Afhandlingen har således bidraget med empirisk indsigt i, hvordan man kan arbejde med
kommunikationspolitik på Aarhus Universitet, dels i form af en deskriptiv forståelse af
vilkårene for dette arbejde, dels præskriptivt i form af en række anbefalinger til den
kommende proces.
Teoretisk har afhandlingen endvidere belyst nytten af at inddrage neoinstitutionel teori i
kommunikationsstudier samt muligheden for og værdien af at bruge arkivstudier i synkrone
organisationsstudier.
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Man kan således, for at vende tilbage til indledningscitatet fra rektor Brian Bech Nielsen,
håbe på, at afhandlingen medvirker til, at det bliver godt nok, det vi gør.
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8. English Summary
This thesis takes its point of departure in the question of how to achieve good communication
in an organisational context, but focuses more specifically on this question in relation to
communication policy (CP). Among other things, this is due to the fact that Aarhus
University (AU) is preparing a CP – which is why this thesis can serve as an introductory
study for the work involved in this project.
The thesis has two focal points: on the one hand it examines why public-sector organisations
(and AU in particular) work with CP; while on the other hand it examines how a CP should be
created at AU. In other words, the thesis contains both a descriptive and a prescriptive
perspective.
The research question posed by the thesis is as follows:
What are the prerequisites for producing a communication policy in a public-sector
organisation such as Aarhus University in the light of the university’s current situation?
From the perspective of the philosophy of science, at a meta-level the thesis is based on social
constructivism, but it combines this with pragmatism in its descriptive/analytical
perspective, while it can be said to adopt a neo-functionalistic approach in a
prescriptive/normative perspective.
Based on Frandsen and Johansen’s work (2014), corporate communication (CC) is included
as the main theory of the thesis. CC can be described as a strategic management function that
creates links with an organisation’s overall strategy, integrates internal and external
communication and communicates with all stakeholders to optimise the image and
reputation of the organisation concerned. This approach also defines a range of drivers used
to implement CC, which can be described as being based on market/environment factors,
communication factors and organisational factors respectively.
Neo-institutional theory (NT) is introduced as a sub-theory, based primarily on the work of
Scott (2014) and Røvik (2007). In an NT perspective CC (and CP as a sub-idea of CC) can be
categorised as organisational ideas. NT can be used to show that an organisation does not
necessarily adopt new organisational ideas because they can handle challenges within the
organisation concerned. What is involved could just as easily be isomorphism – the fact that
an organisation assumes the same shape or adopts the same organisational ideas as other
organisations in order to achieve legitimacy. If this causes an organisation to adopt a practice
to which it is not suited, the result may be that a gap arises between the organisation’s formal
structure and its actual activities, which is called “decoupling”.
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Based on a pragmatic form of institutionalism, Røvik adopts a slightly different approach.
Instead of referring to decoupling, he uses a virus metaphor to illustrate the fact that even
though an organisation is infected with an idea, this idea may not actually result in any
symptoms until a later date. Røvik also includes translation theory to show that translation
competences are important when an idea or practice is decontextualised from one
organisation and recontextualised in another. One of the important aspects of this process is
the choice of translation mode (copying, addition, deletion or adaptation).
Theoretical presentations of CP are discussed based primarily on the work of Jørgensen and
Windfeld (2003). They define objectives, principles, values, visions, goals, rules, target
groups, media, measurements, responsibility, strategy, plan of action, tools, integrated
thinking and priorities as ingredients of a CP; but they also argue that a CP should be
regarded as processual.
The thesis argues that based on a pragmatic approach, the method used should combine
archive studies with discourse analysis, and this is done to analyse a range of organisational
documents produced by AU.
The analysis reveals that AU is currently influenced by changes and has a group of employees
who can be described as not particularly homogeneous, something which is also revealed in a
current discourse regarding allowing space for diversity. The analysis also shows that the
drivers for using CC are available at AU. And finally, it can be seen that CC is sedimented in
the central communication department, while resistance and decoupling are evident in the
organisation as a whole.
Consequently, the discussion argues that the CP model defined by Jørgensen and Windfeld
should not be copied, but that a translation mode should be used to allow additions and
deductions. Another argument in favour of doing this is that generally speaking AU’s CP from
2008 is comparable to Jørgensen and Windfeld’s model, but that the organisation now seems
to be decoupling from this CP. However, Jørgensen and Windfeld’s processual approach is
worth using at AU to ensure a firmer anchoring in the organisation. The discussion also
contains the following recommendations in relation to drawing up a communication policy at
AU: it is worth considering how AU’s overall strategy should be dealt with in future, working
with CP in a processual manner, ensuring that the right translation competences are
available, and learning from the practice of other organisations.
The thesis can conclude that AU’s current situation contains a number of communicative
challenges, and that a CP in a CC perspective may be a useful tool in dealing with these
challenges. It can also be concluded that AU is infected with CC, but that some parts of the
organisation are immune. In designing a CP at AU, a processual and inclusive approach
should be adopted, as well as a translation modus ensuring that a CP is adapted to suit AU.
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9. Oversigt over anvendte forkortelser
•

AU: Aarhus Universitet

•

CC: Corporate Communication

•

DFU: Den faglige udviklingsproces

•

Indsats14: Strategiske indsatsområder for AU Kommunikation i 2014

•

KP: Kommunikationspolitik

•

KP2008: Kommunikationspolitikken for Aarhus Universitet 2008-2012

•

NT: Neoinstitutionel teori

•

TAP: teknisk administrative medarbejdere

•

VIP: videnskabelige medarbejdere
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Bilag 1
Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet
Godkendt på HSU og HAMU fællesmøde d. 6. marts 2014.

Ledelse
Mål
Klar ledelsesstruktur
med afklarede roller og
ansvar

Tiltag
Organisationsniveau:
1) Det fjerde ledelsesniveau har essentiel betydning for medarbejdernes trivsel.
Ledelsesniveauer skal tydeligt defineres, være transparente og anerkendes. Der
kan defineres yderligere ledelsesniveau i det omfang, MUS delegeres. I disse
tilfælde skal der være fuld klarhed om ansvar, kompetence og delegation.
2) Der skal sikres gode arbejdsvilkår for lederne med klare beføjelser,
ledelsesrum og beslutningskompetence.
3) Det sikres, at alle lederne til og med 4. niveau har gennemført eller
gennemfører lederkursus. I det omfang at MUS delegeres til 5. eller 6.
ledelsesniveau, skal også disse ledere have lederkursus.

Ansvar (og evt. hjælper)

Frist

Universitetsledelsen og 3.
ledelsesniveau

2014

Universitetsledelsen (AU
HR)
Universitetsledelsen, alle
ledere på AU (AU HR)

Effektmåling:
Hvor stor en del af lederne har gennemført lederkurser.
Dokumentation og vedligeholdelse af organisationsdiagram med delegationer.
APV 2015; inkluder evt. følgende medarbejderspørgsmål: ”Opfatter du, at den,
der er defineret som din nærmeste leder, er den relevante?”
En nærværende ledelse

Ledelsesniveau:
1) Beslutninger skal være begrundede og være præget af prioritering, entydighed
og gennemsigtighed.
2) Der skal være fokus på sikker drift (produktionsunderstøttende og
medarbejdernært) og prioritering af opgaver. Det skal på alle ledelsesniveauer
gøres tydeligt, hvilke opgaver der er vigtige for organisationen, og hvilke der kan
vælges fra.
3) Helhedsorienteret, tydelig, anerkendende, involverende og retningsskabende
kommunikation fra universitetsledelsen om klare og samstemmende visioner,

2014-2015

Forår 2014

Universitetsledelsen

Løbende

1

Bilag 1
pejlemærker og retning.
4) Fokus på mere nærværende ledelse, der kommunikerer rettidigt og er lydhør
ved at indgå i dialog og forventningsafstemme med medarbejderne (også ift.
konstruktiv kritik). Der afholdes regelmæssige møder med medarbejderne.
Effektmåling:
APV 2015.
Antal dialogmøder med medarbejderne.

Fra stress til trivsel
Mål
En større anerkendelse
af hinanden kollegialt og
mellem leder og
medarbejder

Tiltag
Organisationsniveau:
1) Det sikres, at der afholdes MUS for alle medarbejdere. MUS er et værktøj, der
sikrer forventningsafstemning mellem lederen/organisationen og
medarbejderen, bl.a. ved at sætte fokus på medarbejderens
udviklingsmuligheder og -ønsker.
2) Der iværksættes på alle niveauer initiativer, der kan fremme AU fællesskabet,
herunder kendskabet til de fælles personalepolitiske normer, og som støtter god
kollegial adfærd og omgangstone. Der vil blive tilbudt dialogværktøjer, som
enhederne kan benytte for at sætte fokus på trivsel og kollegialitet.
3) Der skabes, kommunikeres og benyttes bedre muligheder for at anerkende
medarbejderne, fx ved jubilæer, bogudgivelser og tildeling af grader og gennem
etablering af sociale og faglige arrangementer, der øger fællesskabsfølelsen.
4) Nærmeste leder skal i samarbejde med AU HR og i dialog med medarbejderen
have fokus på medarbejderens muligheder for kompetenceudvikling. Ligeledes
skal medarbejderen tilbydes vejledning i karriereudvikling, bl.a. for at sikre
medarbejderens forståelse af mulighederne (og begrænsningerne) i ansættelsen.
Det skal sikres, at medarbejdernes udviklingsmuligheder understøttes, samt at
medarbejdernes ressourcer og kompetencer sættes i spil mest hensigtsmæssigt.

Ansvar (og evt. hjælper)

Frist

Universitetsledelsen, HSU
og HAMU

Løbende

HSU og HAMU (AU HR)

Forår 2014

Universitetsledelsen, HSU
og HAMU
Alle ledere

Løbende

Løbende

Ledelsesniveau:
1) AU's ledere skal være lyttende og anerkendende i deres kommunikation og
2

Bilag 1
adfærd.
2) Der udmeldes nultolerance over for mobning, chikane og vold/trusler om vold.
Der udbredes kendskab til eksisterende handlemuligheder for at forebygge og
standse mobning.
3) Der afholdes lederkurser om anerkendende ledelse, konfliktløsning og
mobning for at forebygge, håndtere og mindske antallet af konflikter. Tilsvarende
afholdes kurser i forhandlingsteknik.

Reducere individuelle
stress-symptomer

Effektmåling:
APV 2015.
Anvendelse af Kompetencefondsmidler og midler til efter-/videreuddannelse på
de forskellige institutter og afdelinger.
Organisationsniveau:
1) Opgør med akutkulturen så fokus er på arbejdsro og prioritering på alle
niveauer i organisationen fremfor brandslukning.
2) Det forudsættes, at der udøves sammenhængende ledelse, så ledelsen ved at
organisere arbejdet understøtter medarbejderne i at undgå uhensigtsmæssige
krydspres mellem niveauerne i organisationen.
3) Der etableres mulighed for forebyggelse gennem anonym sparring med
ekstern rådgiver vedr. stresshåndtering og symptomer. Der etableres jævnligt
udbud af kurser i stresshåndtering og selvledelse mv., som kommunikeres ud til
ledere og hele samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen.
4) Der udarbejdes retningslinjer for inkluderende introduktion af nye
medarbejdere (f.eks. velkomstsamtaler) og etablering af mentorordning for
nyansatte.
Ledelsesniveau:
1) Der skal være ledelses- og medarbejderfokus på opgaveprioritering og på, at
ressourcerne passer til opgavebyrden. Ledelsen skal tilse, at medarbejderens
tildelte arbejdsopgaver kan løses inden for den normerede arbejdstid.
2) Ledelsesmæssig understøttelse af tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne og
registrering af arbejdstid.
3) Ledelsen og medarbejderne må gennem dialog og prioritering kontinuerligt
drøfte rammerne for selvledelse. Selvledelse forudsætter tydelig og
anerkendende, rammesættende ledelse.

Universitetsledelsen, alle
ledere
Alle ledere på AU, AMO
og SU
Universitetsledelsen
(lederens leder) (AU HR)

Universitetsledelsen, SU,
AMO og alle ledere (AU
HR)

Jan. 2014

Alle ledere
AU HR

Igangsat

AU HR

Efterår 2013
Forår 2014

Alle ledere på AU (AU HR)
Alle ledere på AU (AU HR)
Alle
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4) Ledelsen skal have værktøjer til at sikre og understøtte, at flex og merarbejde
afvikles efter en spidsbelastningsperiode, samt at der over tid sker en udligning af
arbejdsbelastning.
5) Kendskabet til aftalen om anonym/visiteret psykologhjælp udbredes .
6) Tilsikre registrering af al sygefravær, så (effekt)målinger på sygefravær og
benyttelse af psykologordning kan indgå på FAMU/AAMU møder og HSU/HAMU
fællesmøder.
7) Det tilsikres, at der findes og anvendes procedurer for god inklusion af
stressramte medarbejdere efter endt sygeperiode.

Skabe konsolidering
gennem sikker drift,
varetagelse af kerneopgaver samt god ITunderstøttelse

Effektmåling:
APV 2015.
Arbejdstidsregnskaber.
Organisationsniveau:
1) Introduktion af nye administrative systemer og processer prioriteres og
planlægges grundigt med stort fokus på institutternes behov (porteføljestyring).
2) Administrative processer indtænkes og anerkendes i udviklingen af Aarhus
Universitet. Relevante medarbejdere og brugere inddrages i videreudvikling af
administrative strukturer og arbejdsgange, så VIP'er aflastes.
Ledelsesniveau:
1) Der skal ske realistisk planlægning og prioritering af arbejdsopgaver under
hensyn til de givne ressourcer. Fokus skal være på at implementere
funktionsdygtige IT-systemer, hvorved andre projekter evt. må nedprioriteres.
2) Der iværksættes strategisk kompetenceudvikling af VIP og TAP mhp. effektiv
håndtering af IT-systemerne.

AU HR, Alle ledere, SU og
AMO
Alle ledere, SU og AMO
AU HR

Universitetsledelsen og
HSU (FALK)
Alle ledere på AU (FALK)

Løbende

Universitetsledelsen

Løbende

Universitetsledelsen og
HSU

Fra Forår
2014

Universitetsledelsen, HSU

Løbende
4

Effektmåling:
Løbende opfølgning på porteføljestyring og høring af institutter ved
porteføljeprioritering.
Antal årlige følge-/reference-/brugergrupper.
Antal årlige kurser/introforløb til administrative systemer.
Medarbejdere i
uddannelsesstillinger og

Organisationsniveau:
1) Der sikres beskrevne og transparente karriereveje for alle ansatte, herunder

Bilag 1
i midlertidige stillinger
skal opleve bedre
arbejdsvilkår

også elever, praktikanter og midlertidigt ansatte.
2) MUS og GRUS gennemføres for alle postdocs/adjunkter med særligt fokus på
karriereveje, fremtidsudsigter i jobbet, hjælp til prioritering af arbejdsopgaver og
faglige problemstillinger.
3) Der sikres gennemførsel af MUS og GRUS for ph.d.-studerende med fokus på
karrierevejsplanlægning, vejledning og klarhed vedr. muligheder og forpligtelser.
4) Der indføres mentorordninger for nye medarbejdere.
5) Obligatorisk deltagelse i ph.d.-vejlederkurser understøttes. Der skal bl.a. være
fokus på vejledernes rolle.
Effektmåling:
APV 2015.

og HAMU, lokale ledere
Universitetsledelsen, HSU
og HAMU, lokale ledere
(Forskning og talent)

Løbende

AU HR
Universitetsledelsen
(Ph.d. vejledere og ph.d.
skoleledere)

Igangsat
Løbende

Ansvar (og evt. hjælper)

Frist

Universitetsledelsen og
HSU (AU KOM)
Universitetsledelsen (AU
KOM)

Forår 2014

Ledelseskommunikation og inddragelse
Mål
Rettidig involvering og
løbende orientering af
institutter og
samarbejdsfora i
forbindelse med
beslutningsprocesser

Tiltag
Organisationsniveau:
1) Der udarbejdes en operationel kommunikationspolitik på AU med involvering
af medarbejderne.
2) Alle vigtige beslutninger, som f.eks. en politik, strategi eller lign. ledsages af en
plan for kommunikation med medarbejderne (kaskade og/eller bottom-up).
Ledelsesniveau:
1) Rektor redegør en gang årligt for AU’s ”tilstand” ved medarbejdermøder på
alle større institutter og enheder.
2) Universitetsledelsesmøder tilrettelægges således, at dekanerne i højere grad
kan inddrage institutter og faglige miljøer i drøftelser og behandling af aktuelle
emner, inden de bliver taget op til endelig beslutning i universitetsledelsen.
3) Universitetsledelsen flytter hver måned et af sine møder ud på et institut, og i
den forbindelse vil universitetsledelsen mødes med det pågældende institut, som
giver et indblik i de faglige aktiviteter, prioriteter og udviklingspotentiale.
4) Der igangsættes et arbejde for større overskuelighed på AU´s interne websider

Rektor

Forår 2014
Løbende

Universitetsledelsen

Igangsat

Universitetsledelsen

Igangsat

Universitetsledelsen (AU

2014
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og skabes mulighed for lukkede virtuelle fora til faglig videndeling (intranet for
faggrupper).

KOM)

Effektmåling:
APV 2015.
Besøgsrundeaktiviteter.

Administrativ understøttelse og IT
Mål
En sammenhængende,
effektiv og professionel
administration

Sammenhængskraft
mellem de faglige og
administrative miljøer

Tiltag
Organisationsniveau:
1) Det fastholdes, at mest mulig administration udføres af administrationen og
tager udgangspunkt i de faglige miljøers behov.

Ansvar (og evt. hjælper)

Frist

Universitetsledelsen
(institutledere, FALK)

Løbende

Ledelsesniveau:
1) Der udvikles og tilsikres effektive arbejdsgange indenfor alle VD områder og i
tværgående administrative processer.

Universitetsledelsen
(institutsekretariater,
FALK)

2014-2015

Universitetsledelsen
(FALK)

2014-2015

Universitetsledelsen
(FALK)

2014

Organisationsniveau:
1) Partnerskabsmodellen udbredes. Der sikres jævnlig personlig tilstedeværelse
og lign. tiltag, der skaber bedre personlige kontaktflader mellem
administrationen og institutter/centre, ligesom antallet af indgange til de
administrative centre for den enkelte VIP forenkles.
Ledelsesniveau:
1) Der udvikles modeller for best practice ud fra de administrative områder, hvor
der allerede er etableret lokalkendskab og tilstedeværelse i lokalmiljøerne.
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IT-systemer skal spare
tid og
projektunderstøtte ift.
faglige aktiviteter.

Organisationsniveau:
1) IT-systemer og processer gennemtestes grundigt og afprøves på nogle få
udvalgte institutter før udrulning på hele AU.
Ledelsesniveau:
1) Det sikres, at systemer og processer mellem AU Økonomi og AU HR fungerer
optimalt, så bevillingshavere kan få et samlet overblik over bevillinger ved at
henvende sig ét sted.

Universitetsledelsen
(FALK, AU IT)

Universitetsledelsen
(FALK, AU HR, AU Ø&P,
AU IT)

Løbende

Løbende

Effektmåling:
Brugertilfredsmåling.
Dialogmøder mellem FALK og fakultetsledelser.
APV 2015.
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FORORD
Verdens velfærdssamfund er under pres med store globale og samfundsmæssige udfordringer, der skærper behovet
for en høj tilpasningsevne. Universiteterne er en vigtig del af denne udvikling, som kræver, at de i endnu højere grad
tager ansvar for samfundsudviklingen. Det gælder også i Danmark og for Aarhus Universitet.
Aarhus Universitet skærper med denne strategi sin kurs og konsoliderer sit stærke samfundsengagement. Universitetet
gør det ved at stå fast på kvalitet og en fortsat stræben efter fremragende forskning og forskningsbaseret uddannelse
til gavn for samfundet.
Dialogen og interaktionen med samfundet skal intensiveres, og Aarhus Universitet forpligter sig til at tage de globale
og samfundsmæssige udfordringer op. Løsningerne går på tværs af sektorer, discipliner og landegrænser og sætter
derved rammen for universitetets satsning på den interdisciplinære forskning og på det værdiskabende samarbejde
med erhvervsliv og offentlige myndigheder.
Aarhus Universitet er et forskningsintensivt universitet, der vil bruge sin styrke til at være et attraktivt universitet både
for de mange og for de få. Fremragende forskning skal være grundlaget for, at alle universitetets dimittender opnår
eftertragtede kompetencer. Universitetet vil samtidig satse endnu mere på de studerende, der er mest talentfulde og
villige til at gøre en ekstraordinær indsats. Det skal styrke universitetets internationale konkurrenceevne og øge
bidraget til samfundet.
Prioriteringerne i strategiperioden skal drive udviklingen på Aarhus Universitet. I strategien for 2013-2020 vil Aarhus
Universitet prioritere:
• Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og
kombineres i ny interdisciplinær forskning.
• Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med ekstra studieaktiviteter og
udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende.
• Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet
af talent på alle niveauer.
Aarhus Universitet er allerede blandt verdens 100 bedste universiteter og i top ti blandt de yngste. Det giver
universitetet et stærkt udgangspunkt i den stigende konkurrence om forskningsmidler og de største talenter.
Potentialet er til en endnu stærkere position i top 50 blandt verdens universiteter.
Strategien er blevet til i en proces med bidrag fra medarbejdere og studerende på alle niveauer og bygger på et
omfattende arbejde i forsknings- og uddannelsesmiljøerne. Den skal realiseres i samarbejde mellem ledere,
medarbejdere og studerende.
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UDGANGSPUNKT
Aarhus Universitets strategi for 2013-2020 skærper universitetets kurs. Den markerer en klar profil, der både fastsætter
ambitiøse mål og tager afsæt i de eksisterende styrker. Strategien skal gøre universitetet i stand til fortsat at løfte sin
rolle som en af de vigtigste institutioner i udviklingen af vidensamfundet. Aarhus Universitet vil i strategiperioden styrke
og tydeliggøre universitetets profil som et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, der prioriterer sit
samfundsmæssige ansvar højt og tager de betydende samfundsmæssige udfordringer op.
Universiteternes rolle i samfundet er styrket i takt med, at både det danske og det globale samfund i stadigt større
omfang efterspørger viden og kunnen. Det indebærer, at universiteterne også i fremtiden skal uddanne internationalt
konkurrencedygtige dimittender på alle niveauer og levere forskning og forskningsbaseret viden til udvikling af
samfundet. Universiteterne skal samtidig kunne agere i og drage fordel af det styrkede internationale samarbejde og
den stigende globale mobilitet.
Aarhus Universitet har et godt udgangspunkt for at leve op hertil. Det er et stærkt og moderne universitet, der på kort
tid er rykket op i top 100 blandt verdens 20.000 universiteter. Universitetet har siden 2006 omtrent fordoblet både
studenterantallet, antallet af ph.d.-studerende og omsætningen. Aarhus Universitets organisation understøtter denne
udvikling og giver medarbejdere og studerende mulighed for både faglig fordybelse og samarbejde på tværs.
Aarhus Universitet har udviklet en organisation, som fortsat har samtlige klassiske videnskabelige genstandsområder –
natur-, kultur-, samfunds- og sundhedsvidenskaberne – og hvor de fire kerneaktiviteter – forskning, uddannelse,
talentudvikling og videnudveksling – er ligeværdige og tværgående aktiviteter med hver deres ledelses- og
medarbejderfora. Strategien bygger på de muligheder for samarbejde, som denne organisering på tværs giver
grundlag for.
I alle Aarhus Universitets aktiviteter ønsker universitetet at anvende sin styrke til at kombinere den grundlæggende
kvalitet med stimulerende og udfordrende muligheder for de største talenter. Derfor sætter universitetet særligt fokus
på tre strategiske sigtelinjer, der er helt afgørende parametre for at kunne leve op til universitetets stærke
samfundsengagement og styrkelsen af den globale position:
• Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og
kombineres i ny interdisciplinær forskning.
• Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med ekstra studieaktiviteter og
udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende.
• Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet
af talent på alle niveauer.
De tre sigtelinjer vil medvirke til at skærpe universitetets profil og strategiske kurs og gøre det realistisk, at universitetets
resultater kan berettige til en fremtidig placering i top 50 blandt verdens universiteter.
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MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG
Aarhus Universitets mission er at skabe og dele viden med udgangspunkt i den faglige bredde, den fremragende
forskning, uddannelsen af dimittender med eftertragtede kompetencer og det innovative samspil med det
omgivende samfund. Ved at bringe den nyeste viden i anvendelse tager Aarhus Universitet medansvar for
samfundets udvikling, imødekommer dets berettigede krav og bidrager til fortsat vækst og velfærd.
Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. Universitetet værner om den enkeltes
forskningsfrihed og ønsker at bevare og udvikle en kultur, der fremmer samarbejde, kritisk dialog og nysgerrig og
uafhængig søgen efter ny viden og erkendelse.
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VISION
Aarhus Universitet har et stærkt samfundsengagement, der bidrager til kulturel viden, teknologisk kunnen og
økonomisk udvikling. Universitetet er i kritisk, åbent og innovativt samspil med både det nationale og det
internationale samfund og er en central vækstdynamo og værdiskabende partner.
De store samfundsmæssige udfordringer er komplekse og går på tværs af grænser, sektorer og faglige skel.
Løsningerne skal derfor findes på tværs af de videnskabelige discipliner i nye interdisciplinære samarbejder, der er
baseret på universitetets fremmeste forskning. Der skal skabes flere forskningsmæssige nybrud i grænsefladerne
mellem disciplinerne, og universitetets studerende skal uddannes til også at tænke og agere på tværs.
Forskning inden for stærke fagdiscipliner er fundamentet for alle universitetets aktiviteter og danner sammen med
universitetets forskningsbaserede uddannelser grundlaget for universitetets virksomhed. Aarhus Universitet ønsker at
sikre både bredde og dybde i forskning og uddannelse, så universitetet er et attraktivt universitet for alle studerende,
der skal have uddannelser af højeste kvalitet og eftertragtede kompetencer på det nationale og internationale
arbejdsmarked. Samtidig ønsker universitetet at skabe programmer for de mest talentfulde og særligt motiverede
studerende, der på alle uddannelsesniveauer vil få ekstra studieaktiviteter og intellektuelle udfordringer. Det vil i
højere grad gøre dem i stand til at indtage nøglepositioner i det danske og internationale samfund.
Kombinationen af uddannelser af høj kvalitet og fokus på talentudviklingsprogrammer fordrer et stærkt universitet og
er helt afgørende for universitetets konkurrencesituation og bidrag til samfundsudviklingen. Den globale
konkurrencesituation er med til at sætte rammerne for universitetets muligheder. Universitetets deltagelse i
konkurrencen om de største talenter blandt studerende og forskere skærpes, og den internationale mobilitet af talent
på alle niveauer styrkes. Universitetet skal gå forrest i etablering af unikke og moderne forskningsinfrastrukturer, der
giver forskningen de bedste rammer og tiltrækker topforskere fra det internationale forskersamfund. Uddannelserne
og undervisningsmiljøerne skal fortsat internationaliseres, så kulturel diversitet og international erfaring bliver en styrke
til gavn for alle. Herved forstærker Aarhus Universitet sin position som et toneangivende, globalt orienteret universitet
med gennemslagskraft og med mulighed for at præge udviklingen i international forsknings-, innovations- og
uddannelsespolitik.

MISSION

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, der skaber og deler viden.

VISION

Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et
stærkt engagement i samfundsudviklingen.

VÆRDIGRUNDLAG

Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. Forskningsfrihed,
uafhængighed, fordybelse og nysgerrigt og kritisk samspil med omverdenen er derfor
grundlæggende værdier for universitetet.

MÅL

FORSKNING
Forøge antallet af
forskningsområder i den
internationale elite
Sætte fokus på
de samfundsmæssige
udfordringer og
styrke samarbejdet
Tiltrække flere eksterne
bevillinger

FORUDSÆTNINGER

UDDANNELSE
Udvikle
uddannelsernes
kvalitet efter højeste
internationale
standarder
Uddanne dimittender
med stærke
kompetencer

TALENTUDVIKLING

VIDENUDVEKSLING

Tilbyde talentudvikling på
højeste internationale
niveau

Intensivere samarbejdet
med erhvervslivet og den
offentlige sektor

Rekruttere, udvikle og
fastholde fremragende
forskertalenter

Konsolidere og udvide
universitetets uafhængige
myndighedsbetjening

Tilbyde talentforløb fra
bachelorniveauet

Styrke udbuddet af efter- og
videreuddannelser

Imødekomme de
studerendes diversitet

Gode arbejdsvilkår
Et godt studie- og arbejdsmiljø
En nærværende og visionær ledelse
Mulighed for efter- og videreuddannelse
En sammenhængende, effektiv og professionel administration
Optimale økonomiske og lovgivningsmæssige rammebetingelser

Styrke bidraget til
civilsamfundets udvikling
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FORSKNING
Stærke fagdiscipliner og fremragende grundforskning er fundamentet for universitetets virke. Vejen til
forskningsmæssig excellence går gennem udstrakt frihed og tillid til den enkelte forsker og respekt for det langsigtede
perspektiv. Det er grundlaget for, at forskerne kan udvikle, forfølge og realisere ambitiøse og originale forskningsideer
– både inden for grundforskningen i de traditionelle fagdiscipliner og i interdisciplinært samarbejde. Samtidig er
adgangen til attraktive og moderne forskningsinfrastrukturer en væsentlig forudsætning for at skabe de
forskningsmæssige nybrud, der er forskernes og universitetets ambition. Aarhus Universitet ønsker at sikre forskerne de
bedste muligheder for at specialisere sig inden for fagdisciplinerne og etablere nye interdisciplinære samarbejder. På
den måde kan universitetet give sit bidrag til at finde løsninger, der imødekommer samfundets behov.

Udgangspunkt
Aarhus Universitet har skabt sig en position blandt de førende forskningsuniversiteter i Europa. På de internationale
ranglister placerer universitetet sig blandt de 100 bedste i verden og i top ti blandt de yngste universiteter. En lang
række af universitetets fagområder har gennem en årrække præsteret forskningsresultater, der udmærker sig i
bibliometriske målinger over forskningens gennemslagskraft. En opgørelse viser, at forskningen ved Aarhus Universitet
citeres 45% mere end verdensgennemsnittet, ligesom en række forskere har vundet nogle af forskningens mest
eftertragtede priser og bevillinger.

Strategiske målsætninger
Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite
Aarhus Universitet har en række internationale styrkepositioner på forskningsområdet. For at fastholde og udbygge
positionen som et førende internationalt universitet ønsker Aarhus Universitet at udvikle forsknings- og
forskningsledelsestalentet og at være en attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads for topforskere. Forskernes
kompetencer og muligheder for udvikling er afgørende for forskningens kvalitet. Derfor styrker og vedligeholder
universitetet kreative og inspirerende forskningsmiljøer på hele universitetet. Aarhus Universitet går målrettet efter
unikke og moderne forskningsinfrastrukturer. Unikke forskningsstationer, moderne laboratorier, databaser, registre,
forskningsinstrumenter og andre forskningsplatforme er vigtige forudsætninger for at udføre fremragende forskning
og en vigtig konkurrenceparameter for tiltrækning af førende forskere og samarbejde med de bedste
forskningsmiljøer både nationalt og internationalt.
Derfor vil Aarhus Universitet:
• Styrke grundforskningen, fagdisciplinerne og forskningsmiljøerne
• Understøtte de fremmeste forskere og forskningsgrupper
• Tiltrække unge talentfulde forskere og topforskere
• Sætte fokus på og støtte udvikling af god forskningsledelse
• Etablere, udvikle og vedligeholde attraktive og unikke forskningsinfrastrukturer.

Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejdet
Forudsætningen for fremragende forskning er, at universitetets forskere har friheden og rammerne til at fordybe sig i
faglige og samfundsmæssige udfordringer – både inden for de traditionelle fagdiscipliner og gennem nye
interdisciplinære satsninger. Stærke fagdiscipliner og grundforskning af høj kvalitet er afsættet for at skabe
interdisciplinær forskning, der bidrager til at finde løsninger på de betydende samfundsmæssige udfordringer.
Universitetet vil skabe rammerne for, at endnu flere forskere og forskergrupper samarbejder på tværs af
hovedområder og fagdiscipliner. Nye ideer og konkrete løsninger opstår også i forskningsmiljøers samarbejde med
virksomheder og myndigheder. Dette samarbejde skal derfor også intensiveres til gavn for begge parter.
Derfor vil Aarhus Universitet:
•
•
•
•

Rekruttere og udvikle potentielle ledere af nye interdisciplinære satsninger
Etablere nye interdisciplinære centre og forskningsprojekter
Støtte interdisciplinære forskningsprojekter med deltagelse af universitetets talentfulde forskere tidligt i karrieren
Etablere forskernetværk inden for og på tværs af hovedområderne
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• Styrke forskningssamarbejdet med erhvervsliv og myndigheder med henblik på øget innovation og
værdiskabelse for alle parter.

Tiltrække flere eksterne bevillinger
Fra et stærkt udgangspunkt vil Aarhus Universitet i de kommende år forøge den forskningsmæssige kvalitet og
aktivitet. For at indfri denne ambition er det en afgørende forudsætning at tiltrække flere eksterne bevillinger og
dermed sikre fleksibilitet og frirum for forskningsaktiviteterne.
Derfor vil Aarhus Universitet:
• Stille øgede ressourcer til rådighed for forskningsstøtten
• Koordinere flere og større EU-forskningsbevillinger
• Tiltrække større forskningscentre og gå målrettet efter at vinde prestigefyldte forskningspriser
• Styrke samarbejdet med private fonde.
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UDDANNELSE
Aarhus Universitet vil uddanne dimittender til det globale arbejdsmarked, der i stigende grad efterspørger
arbejdskraft med stærke fagligheder og kompetencer inden for samarbejde, innovation og global forståelse.
Dimittenderne er universitetets vigtigste bidrag til samfundet, hvor de overalt indtager væsentlige positioner og
skaber værdi. Universitetets uddannelser er forskningsbaserede og skal være af højeste kvalitet. De skal udvikles i et
tæt samspil mellem aftagere, videnskabelige medarbejdere og studerende og være baseret på en høj grad af
forskningsintegreret læring. Herved understøtter universitetet de studerendes diversitet og talentudvikling samt giver
dem mulighed for og kompetencer til at begå sig internationalt.

Udgangspunkt
Aarhus Universitet har været i kraftig vækst på uddannelsesområdet. Antallet af studerende er steget markant, og
omkring 7.000 nye studerende begynder hvert år på universitetet. Universitetets uddannelser er generelt
kendetegnet ved kvalitet, en høj faglig integration og et godt studiemiljø, der knytter lærings- og campusmiljøet
sammen. Dimittenderne er efterspurgte og værdsatte på arbejdsmarkedet. Rollen som Danmarks Entreprenørielle
Universitet – og de tilknyttede iværksætteraktiviteter – bidrager til at stimulere de studerendes kompetencer og
universitetets tætte samspil med erhvervslivet.

Strategiske målsætninger
Udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder
For at sikre uddannelsernes relevans skal universitetet fortsat tilpasse uddannelsesudbuddet og udvikle de enkelte
uddannelsers form og indhold, så de til enhver tid har den højeste kvalitet. Den fælles kvalitetsforståelse skal være
eksplicit og sikre uddannelserne som forskningsbaserede og værdiskabende med afsæt i et attraktivt studiemiljø.
Derfor vil Aarhus Universitet:
• Til stadighed udvikle uddannelserne og deres forskningsbasering
• Etablere en fælles og eksplicit kvalitetsforståelse
• Udvikle et sammenhængende og bredt forankret kvalitetssystem med respekt for den faglige mangfoldighed
• Sikre fortsat høj trivsel gennem udvikling af studiemiljøet sammen med studerende og fagmiljøer
• Sikre løbende tilpasning af uddannelserne til samfundets behov.

Uddanne dimittender med stærke kompetencer
Fremtidens samfund står over for mangeartede problemer, som stiller krav til stærke fagligheder og interdisciplinære
kvalifikationer. Derfor skal universitetets dimittender have værdiskabende kompetencer, der både er dybe og brede.
Universitetet skal kombinere styrkerne fra stærke forskningsmiljøer med et fokus på arbejdsmarkedets efterspørgsel
på både dybde og bredde og derved sikre en uddannelsesprofil, der er relevant for samfundet og udviklet i
samarbejde med alumner og aftagere. Det er særligt i mødet mellem forskelligheder, at nytænkningen opstår, og
fagligheden udfordres, perspektiveres og får relevans for det omgivende samfund.
Derfor vil Aarhus Universitet:
• Udvikle nye interdisciplinære uddannelser på kandidat- og masterniveau
• Udvikle interdisciplinære fagelementer og læringstilgange i uddannelserne generelt
• Styrke internationalisering af uddannelserne og international mobilitet af studerende
• Styrke gennemsigtighed og fleksibilitet for at sikre mere informerede valg i studieforløbet
• Sikre sammenhæng, gennemskuelighed og mobilitet i det samlede uddannelsessystem.

Imødekomme de studerendes diversitet
Aarhus Universitet ønsker at imødekomme den voksende og mere forskelligartede studenterpopulation, der har
varierende kompetencer og grader af studieparathed. Universitetet vil skabe innovative læringsmiljøer med en
intensivering af forskningsbaseringen. Læringsmiljøerne skal være motiverende for de studerende og understøtte
effektive uddannelser med plads til fordybelse. Højt motiverede og kvalificerede studerende skal samtidig tilbydes
særligt udfordrende rammer for talentudvikling, der giver værdi både i forskningsmæssige og i bredere
samfundsmæssige sammenhænge.
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Derfor vil Aarhus Universitet:
• Udvikle det digitale læringsmiljø for at understøtte læring i dens forskellige faser
• Udvikle læringsmiljøer med fokus på innovation, entreprenørskab og interkulturel kompetence
• Sikre anerkendelse af høj kvalitet i undervisningen og universitetspædagogisk træning
og uddannelsesudvikling
• Sikre synlighed og anerkendelse af arbejdet med undervisnings• Skabe mulighed for tidlig talentudvikling af de dygtigste og mest motiverede studerende
• Sikre løbende tilpasning af uddannelserne til samfundets behov.
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TALENTUDVIKLING
Aarhus Universitet ser det som sin særlige opgave at udvikle internationalt efterspurgte talenter med kompetencer,
der skaber alsidig samfundsmæssig værdi for aftagerne. Aarhus Universitet vil skærpe talentudviklingen i et
internationalt perspektiv, ikke kun inden for forskning, men også i forhold til talenter, der retter sig mod erhvervslivets
fremtidige behov og ledende stillinger inden for den offentlige og private sektor. De mest motiverede og kvalificerede
studerende vil på alle uddannelsesniveauer få tilbudt særlige studieaktiviteter, der med et bredt talentsigte vil skærpe
de studerendes kompetenceudvikling. Universitetets talentrekruttering og -udvikling udgør sammen med forskningen
vigtige elementer i at opnå kvalitet i universitetets uddannelser og videnudveksling.

Udgangspunkt
Aarhus Universitet har en lang og god tradition for at arbejde med talenter allerede fra bachelorniveauet, og
universitetet indførte som det første i landet rekruttering til ph.d.-studiet før kandidatgraden. Universitetet har som led i
den nationale ph.d.-satsning forøget antallet af ph.d.-studerende betydeligt og har samlet ph.d.-uddannelserne i fire
store velorganiserede ph.d.-skoler. Som et resultat heraf er en lang række yngre forskere ved Aarhus Universitet de
senere år blevet internationalt anerkendt og har opnået attraktive ansættelser ved udenlandske universiteter og
virksomheder.

Strategiske målsætninger
Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau
Højt kvalificerede dimittender skaber værdi for samfundet og styrker universitetets muligheder for at tiltrække lovende
unge forskertalenter. Aarhus Universitet ønsker derfor løbende at udvikle sine talentudviklingsprogrammer og
uddannelser med fokus på kvalitet. Uddannelserne skal tilpasses det globale samfunds behov for kompetencer, som
også passer til en karriere uden for den akademiske verden.
Derfor vil Aarhus Universitet:
• Styrke universitetets talentudvikling fra bachelorniveauet og videre i uddannelsesforløbet
• Styrke internationaliseringen af ph.d.-programmerne
• Udvikle strategiske partnerskaber med højt anerkendte universiteter
• Anvende alumnenetværket aktivt i karrierevejledning og talentrekruttering.

Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter
Den globale konkurrence om at tiltrække de bedste forskertalenter er forstærket. Det er helt afgørende for Aarhus
Universitet at tiltrække, udvikle og fastholde de mest fremragende forskertalenter. Aarhus Universitet ønsker at tilbyde
attraktive og tydelige karriereveje og arbejde for, at det fællesskab, som internationale talenter på postdoc-niveau
kan udvikle sig i, bliver så inkluderende som muligt.
Derfor vil Aarhus Universitet:
• Sikre mangfoldighed i talentmassen
• Udarbejde en model for attraktive rekrutterings- og karriereveje (tenure track-model)
• Deltage aktivt på det internationale jobmarked og facilitere, at talenter fra Aarhus Universitet kan opnå
ansættelse ved højt anerkendte udenlandske universiteter
• Fokusere på talentrekruttering gennem faglige netværk
• Styrke rekruttering af talenter til Aarhus Universitet gennem Aarhus Institute of Advanced Studies.

Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet
De mest talentfulde og motiverede studerende skal tilbydes ekstra studieaktiviteter i særlige
talentudviklingsprogrammer funderet i stærke forskningsmiljøer. Talentudviklingen skal tilbydes fra bachelorniveauet
og have fokus på den diversitet af talenter, de studerende har. Forskellige typer af talent skal udvikles i
programmerne, så merværdien af kandidaternes bidrag til samfundet bliver større. Aarhus Universitet ønsker hermed
at fastholde og tiltrække de største talenter og samtidig bidrage til at styrke kvaliteten af universitetets øvrige
uddannelser yderligere. Alle studerende vil kunne søge om optagelse på talentprogrammerne, men kun få vil kunne
få en plads.
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Derfor vil Aarhus Universitet:
• Udvikle og igangsætte pilotprojekter for talentudviklingsprogrammerne
• Implementere talentprogrammer bredt på hovedområderne.
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VIDENUDVEKSLING
Aarhus Universitet vil bringe universitetets viden i anvendelse gennem tætte, længerevarende og innovative
relationer med erhvervsliv, myndigheder, organisationer og civilsamfundet. Målet er derigennem at skabe økonomisk,
kulturel og teknologisk værdi og kompetencemæssig udvikling for de deltagende parter. Videnudvekslingen bygger
på universitetets stærke forskning og det interdisciplinære forskningssamarbejde og bidrager dermed til at finde
innovative løsninger på de betydende samfundsudfordringer lokalt, regionalt og globalt. Aarhus Universitet ønsker at
skabe en fælles forståelse og respekt blandt medarbejdere og studerende for betydningen og nødvendigheden af
videnudveksling mellem universitet og samfund.

Udgangspunkt
Aarhus Universitet har opbygget omfattende og stærke videnudvekslingsaktiviteter. På miljø- og energiområdet,
uddannelsesområdet og fødevare- og jordbrugsområdet har universitetet en unik position som leverandør af
forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Tilsvarende sætter Aarhus Universitets samarbejde med Region Midtjylland
om Aarhus Universitetshospital – og det sammenhængende sundhedsvæsen i øvrigt – standarder for samarbejdet på
sundhedsområdet. Herudover har universitetet en lang række aftaler med erhvervslivet, en betydelig overførsel af ny
viden og teknologi og udbud af mange efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der sikrer livslang læring til mange
samfundsgrupper. Gennem samspillet med omverdenen bidrager Aarhus Universitet i væsentligt omfang til
civilsamfundets udvikling. Universitetets videnudveksling har i såvel national som europæisk sammenhæng et
betydeligt omfang.

Strategiske målsætninger
Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor
Aarhus Universitet vil bidrage til værdiskabelse, innovationskraft og forøget konkurrenceevne i samfundet ved at
styrke samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor. Dette vil ske gennem undervisning i innovation og
entreprenørskab, konkret projektsamarbejde, effektiv videnudveksling, teknologioverførsel, kommercialisering af
lovende forskningsideer, karriereservice og alumnearbejde.
Derfor vil Aarhus Universitet:
• Styrke og synliggøre sit samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor gennem konkrete erhvervs- og
innovationsrettede aktiviteter
• Udvikle nye platforme og modeller for erhvervssamarbejdet og dets finansiering
• Indgå flere samarbejdsaftaler, optage flere erhvervs-ph.d.-studerende og ansætte erhvervsprofessorer.

Konsolidere og udvide universitetets uafhængige myndighedsbetjening
Aarhus Universitet ønsker at skabe nye nationale og internationale aktiviteter på myndighedsområdet baseret på
universitetets forskning.
Derfor vil Aarhus Universitet:
• Forøge omsætningen og styrke den faglige bredde i den forskningsbaserede myndighedsbetjening
• Sikre rekrutteringen til myndighedsbetjening og udvikle kompetencer til myndighedsrådgivning
• Intensivere dialogen og samarbejdet med myndigheder og erhvervsliv
• Sikre synlighed og anerkendelse af den forskningsbaserede myndighedsrådgivning.

Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser
Efter- og videreuddannelse spiller en afgørende rolle for udviklingen af det generelle uddannelses- og
kompetenceniveau i samfundet. Aarhus Universitet ønsker at bidrage til livslang læring ved at styrke sit udbud af
efter- og videreuddannelsesaktiviteter og herigennem støtte op om et sammenhængende uddannelsessystem,
nationalt som internationalt.
Derfor vil Aarhus Universitet:
• Udbrede og forøge universitetets efter- og videreuddannelsesaktiviteter, så behov hos eksisterende og nye
aftagergrupper imødekommes
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• Inddrage efter- og videreuddannelsesområdet i udviklingen af universitetets samlede uddannelses- og
dimittendprofil.

Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling
Aarhus Universitet ønsker som central viden- og kulturbærende institution at bidrage til kulturel og samfundsmæssig
udvikling gennem samspil med det omgivende samfund. Universitetet vil bidrage til at styrke civilsamfundet gennem
samarbejde, rådgivning, kapacitetsopbygning, formidlingsbidrag og deltagelse i den offentlige debat, blandt andet
gennem Folkeuniversitetet, Aarhus Universitetsforlag og deltagelse i råd og nævn.
Derfor vil Aarhus Universitet:
• Medvirke til at udvikle et aktivt og deltagende civilsamfund gennem samarbejde med borgere, foreninger og
organisationer
• Bidrage til at fremme den offentlige debat gennem inspirerende og kreativ formidling af forskning
• Anvende universitetets kompetencer til kapacitetsopbygning i offentligt og privat regi.
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FORUDSÆTNINGER
Aarhus Universitets vision for 2020 forudsætter, at universitetets egne støttefunktioner er af høj kvalitet, og at
universitetet løbende arbejder for at påvirke og optimere de økonomiske og lovgivningsmæssige vilkår.
Universitetets medarbejdere og studerende skal opleve universitetet som en inspirerende ramme for deres arbejdsog studiemæssige indsats. Universitetet påtager sig således sit ansvar som en stor og moderne arbejdsplads, der
sikrer muligheder og udvikling for alle. Det kræver gode arbejdsvilkår, mulighed for efter- og videreuddannelse af alle
medarbejdere, et godt studie- og arbejdsmiljø, inddragelse af medarbejdere og studerende og en nærværende og
visionær ledelse.
Universitetets støttefunktioner i AU Administration, institutsekretariater og dekansekretariater skal gennem deres
ydelser bidrage til realisering og udvikling af de faglige ambitioner og opgaver inden for både de fire kerneaktiviteter
og på hovedområderne. Konsolidering og videreudvikling heraf sker med tæt inddragelse af brugerne. Ambitionen
er, at de faglige miljøer kan fastholde fokus på universitetets kerneopgaver i samarbejde med administrationen og i
tillid til, at administrationen leverer sammenhængende, omkostningseffektive og professionelle ydelser. Derudover
skal et langsigtet planlægningsarbejde sikre, at universitetet har rådighed over de fysiske rammer, der svarer til de
faglige målsætninger.
Aarhus Universitet vil i dialog med relevante aktører arbejde aktivt for at tilvejebringe de nødvendige økonomiske og
lovgivningsmæssige rammer, der kan give universitetet frirum til at forfølge sine strategiske mål. Flere eksterne
forskningsmidler, udvikling af nye relevante uddannelsestilbud og fuld internationalisering af forsknings- og
uddannelsesmiljøerne er blot eksempler på områder, hvor Aarhus Universitet – alene eller i samarbejde med
myndigheder og andre danske eller udenlandske universiteter og samfundsinstitutioner – vil arbejde for at sikre de
bedste rammer for udviklingen af universitetet til samfundets bedste.

Derfor vil Aarhus Universitet:
• Videreudvikle og forbedre arbejds- og studiemiljøet
• Inddrage medarbejdere og studerende i relevante beslutningsprocesser
• Gennemføre en professionel lederudvikling
• Sikre en moderne, professionel og sammenhængende administration
• Være i dialog med relevante aktører med henblik på at tilvejebringe og sikre de bedst mulige økonomiske og
lovgivningsmæssige rammer for universitetets aktiviteter og udvikling.
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IMPLEMENTERING OG EVALUERING
Aarhus Universitets strategi 2013-2020 dækker en syvårig periode, og umiddelbart efter strategiens vedtagelse vil
konkrete mål for hvert af de strategiske temaer fordelt henover årene i strategiperioden blive fastsat. I 2016 vil der
blive gennemført en midtvejsevaluering, der vil danne baggrund for eventuelle justeringer af strategien for den
resterende periode.
Aktiviteterne vil blive beskrevet i konkrete handleplaner på hovedområder, på institutter, i centre og i de tværgående
kerneaktiviteter. Handleplanerne vil blive prioriteret, og der vil blive sat klare og målbare mål hvert år, så der løbende
kan følges op på de strategiske målsætninger. En række af de strategiske målsætninger er desuden beskrevet i
universitetets udviklingskontrakt for 2012-2014 med ministeren for forskning, innovation og videregående
uddannelser. Udviklingskontrakten afrapporteres årligt.
Der vil blive gennemført årlige opfølgninger på strategien. De vil blandt andet danne udgangspunkt for prioritering af
universitetets strategiske midler og afrapporteringer til bestyrelsen og vil desuden blive anvendt til løbende
opfølgninger samt til ekstern information. Herved sikres gennemsigtighed og sammenhæng i strategiarbejdet og
sammenhæng til udviklingskontrakten og arbejdet med at indfri Aarhus Universitets vision for 2020.

Bilag 3
	
  
Resultater	
  af	
  søgning	
  på	
  "Corporate	
  Communication	
  Policy"	
  på	
  
goodle.scholar.	
  November	
  2014	
  
	
  
Søgeresultater
Research in Corporate Communication An Overview of an Emerging Field
CBM Van Riel - Management Communication Quarterly, 1997 - mcq.sagepub.com
Written corporate communication policy: Extent, coverage, costs, benefits
JW Gilsdorf - Journal of Business Communication, 1987 - job.sagepub.com
Corporate communication practice and pedagogy at the dawn of the new millennium
MB Goodman - Corporate Communications: An International …, 2006 - emeraldinsight.com	
  
Locating marketing within the corporate communication managing system
RJ Varey - Journal of Marketing Communications, 1998 - Taylor & Francis
Deriving an operational measure of corporate identity
J Van Rekom - European Journal of Marketing, 1997 - emeraldinsight.com
Visual identity: trappings or substance?
MJ Baker, JMT Balmer - European Journal of marketing, 1997 - emeraldinsight.com
Organizational rules on communicating: How employees are-and are not-learning
the ropes
JW Gilsdorf - Journal of Business Communication, 1998 - job.sagepub.com
Analyzing corporate communications policy using ethnographic methods
MA Whitney - Professional Communication, IEEE Transactions …, 1989 - ieeexplore.ieee.org
Symmetrical communication: does reality support rhetoric?
S Oliver - Corporate Communications: An International Journal, 2000 - emeraldinsight.com
Dissemination of price-sensitive information and management of voluntary
corporate disclosure
J Holland, G Stoner - Accounting and Business Research, 1996 - Taylor & Francis
[BOG] A Handbook of Corporate Communication and Public Relations
S Oliver - 2004 - books.google.com
Written Corporate Policy on Communicating A Delphi Survey
JW Gilsdorf - Management Communication Quarterly, 1992 - mcq.sagepub.com
Trends in public relations and communication management research: A comparison
between Germany and The Netherlands
J Raupp, B Van Ruler - Journal of Communication …, 2006 - emeraldinsight.com
[PDF] Expressing identity and shaping image: The relationship between corporate
mission and corporate sponsorship
S Cunningham, TB Cornwell… - Journal of Sport …, 2009 - business.uoregon.edu
9/11 in the service of corporate rhetoric: Southwest Airlines' 2001 letter to
shareholders
JH Amernic, RJ Craig - Journal of Communication Inquiry, 2004 - jci.sagepub.com
Relation between branding and growth of the firm in new quick fashion formulas:
analysis of an Italian case
S Guercini - Journal of Fashion Marketing and Management, 2001 - emeraldinsight.com
Communication quality and added value: a measurement instrument for
municipalities
M Vos - Journal of Communication Management, 2009 - emeraldinsight.com
Developing the researcher-manager interface in the case analysis process
S Guercini - Management Decision, 2004 - emeraldinsight.com
Bridging the gap between theory and practice: language policy in multilingual
organisations
CA Thomas - Language Awareness, 2008 - Taylor & Francis
Towards a Definition of" communication policy"," language policy", and" language
planning"
H Bergenholtz - Stellenbosch Papers in Linguistics PLUS, 2006 - reference.sabinet.co.za
Employee benefit packages: How understandable are they?
J Haar, S Kossack - Journal of Business Communication, 1990 - job.sagepub.com
Public relations in three Asian cultures: An analysis

Communication
OG
Policy i titel

	
  
X	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

X	
  
	
  
	
  
	
  

X	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

X	
  
	
  
	
  

K Sriramesh, Y Kim, M Takasaki - Journal of Public Relations …, 1999 - Taylor & Francis
[PDF] Language policy: how do organisations ensure that instructive texts are
written in a language that is understood by their end users?
K Lauridsen - Hermes, Journal of Language and …, 2008 - download2.hermes.asb.dk
Content-based policy compliance systems and methods
P Judge, PA Schneck, W Yang, JA Zdziarski - US Patent 7,903,549, 2011 - Google Patents
Beyond corporate image: Projecting international reputation management as a new
theoretical approach in a transitional country
Z Abdullah - International Journal of Economics and …, 2009 - psasir.upm.edu.my
Environmental disclosure and the cost of equity: the French case
F Déjean, I Martinez - Accounting in Europe, 2009 - Taylor & Francis
Influence of corporate image on brand extensions: a model applied to the service
sector
E Martínez, JM Pina - Journal of Marketing Communications, 2005 - Taylor & Francis
Designing a strategic communication plan
L Van Gemert, E Woudstra - 1999 - Taylor & Francis
Developing an ownership culture with employee share purchase plans: evidence
from France
N Aubert - Zeitschrift für Personalforschung/German Journal of …, 2008 - JSTOR
[BOG] Intercultural organizational communication: Five corporate cases in Japan
L Clausen - 2006 - books.google.com
Message profiling systems and methods
S Krasser, D Alperovitch, P Judge, M Moyer… - US Patent …, 2012 - Google Patents
[CITAT] CORPORATE CULTURE VERSUS ORGANIZATIONAL IDENTITY:
IMPLICATIONS FOR MEDIA MANAGEMENT.
G Deslandes - Journal of Media Business Studies, 2011
Managing your corporate reputation: Strategies for the internet
C Solheim, K Henning - Journal of Communication …, 1998 - emeraldinsight.com
Corporate and institutional control over the dissemination of price sensitive
information
JB Holland - The European Journal of Finance, 1996 - Taylor & Francis
The creation of Telesat: Canadian communication policy, Bell Canada, and the role
of myth (1960-1974)
H Fremeth - 2005 - summit.sfu.ca
[PDF] Communication quality measurement of Councils
M Vos - Proceedings of BledCom July 2003 in conjunction …, 2004 - vos-schoemaker.com
[CITAT] First internet e-mail corporate usage report; concludes e-mail abuse at
epidemic levels
B Hancock - Computers & Security, 1999 - Elsevier Advanced Technology
[CITAT] 1999 CSI/FBI survey: Cyberattacks on the rise
B Hancock - Computers & Security, 1999 - Elsevier Advanced Technology
How to use naming rights in the business of sport
T Bezold - International Cases in the Business of Sport, 2008 - books.google.com
[HTML] Strategic managerial dishonesty and financial distress
D Besancenot, R Vranceanu - Research in Economics, 2009 - Elsevier
Setting the Standards; The Importance of the Language Audit.
C Greensmith - 1994 - ERIC
[PDF] Work Life Balance of Women Workers in Construction Industry
K DEVI, UV Kiran - European Academic Research, 2014 - euacademic.org
E2ML: A visual language for the design of instruction
L Botturi - Educational Technology Research and Development, 2006 - Springer
[HTML] CORPORATE COMMUNICATION IN PUBLIC AND PRIVATE CORPORATE
HOUSES OF KARNATAKA STATE: AN EMPIRICAL STUDY
DBP Guru, R Raghavendra - International Journal of …, 2014 -pezzottaitejournals.net
Corporate communication in public and private corporate houses of Karnataka
state: an empirical study
BP Mahesh Chandra Guru… - International Journal of …, 2013 - eprints.uni-mysore.ac.in
[CITAT] Parenting advantage in corporate communication policy of Dutch based
financial conglomerates
CBM Riel - 1995 - Erasmus Universiteit/Rotterdam …
Strategic Leadership in Corporate Communication: The Importance of Executive
Coaching
Z Abdullah - Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) …, 2011 - papers.ssrn.com
[CITAT] Nothing Fishy Going on Here

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

X	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

JO Sarnes, LD Browning - Case studies in organizational …, 2006 - Sage Publications, Inc
[PDF] Stakes of corporate communication management in crisis context
L Brumont - doyoubuzz.com
Same, same, but different: Intertextual and interdiscursive features of
communication strategy texts
M Koskela - Discourse & Communication, 2013 - dcm.sagepub.com
Keeping pace
P Van der Schyff - Journal of Marketing, 2006 - reference.sabinet.co.za
[PDF] DEVELOPING GLOBAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AT THE
WORKPLACE: CASE STUDY OF CORPORATE TRAINING PROGRAM IN CHINA
X Qing - Embracing Challenges in Current, 2011 - academia.edu
Developing an environmental corporate reputation on the internet
C Gurau - Marketing Intelligence & Planning, 2013 - emeraldinsight.com
A Model of Internal Communication in Adaptive Communication Systems.
ML Williams - 1992 - ERIC
The unruly space of email
S Yell - Southern Review: Communication, Politics & Culture, 2003 - search.informit.com.au
The significance of Absa's Group Chief Executive's internal corporate
communication programme for the commitment levels of selected Absa employees
I Meyer - 2005 - 195.130.87.21
Protecting the Telephone System Against Toll Fraud
EL Simonson, B McDaniel - The Network Manager's Handbook, 1999 - books.google.com
[DOC] This proceeding was presented in 4th International Conference on Business
Management and Economics, 5-7 June, Çeşme.
APDF ONAT - sites.google.com
[CITAT] Challenges of Working Women in India-An Analytical View.
R Sundari, PA Sathyanarayana - SIES Journal of Management, 2012
" Sharing is caring": Corporate social responsibility awareness explaining the
relationship of information flow with affective commitment
CL Hoeven, JWM Verhoeven - Corporate Communications: An …, 2013 - ingentaconnect.com
PDF] HOW EFFECTIVE ARE STADIUM NAMING RIGHTS AS A SPORT MARKETING
TOOL?
T Bezold - fredvanbergeijk.nl... Bezold 2005).
“Sharing is caring”: Corporate social responsibility awareness explaining the
relationship of information flow with affective commitment
CL ter Hoeven, JWM Verhoeven - … : An International Journal, 2013 - emeraldinsight.com
Business to Business Service Brands
P Malaval - Strategy and Management of Industrial Brands, 2001 - Springer
Corporate Social Responsibility from Friedman to Porter and Kramer
MT Bosch-Badia, J Montllor-Serrats… - Theoretical Economics …, 2013 - scirp.org
7 The regulation of price-sensitive information
J Holland - Regulation and Organisations: International …, 2002 - books.google.com
[PDF] INFORMATION FOR SUSTAINABLE LIVELIHOODS
S LIVELIHOODS - odi.org.uk
Effects of Financialization on Restructuring and Sustainable Development Policy:
The Accor Group Case
J Barreau, J Arnal - Critical Studies on Corporate …, 2011 - emeraldinsight.com
[PDF] THE AMAZON'S “10W40” GENERATIONS: ILL-FATED BENEFICIARIES OF
TEXACO'S
MJ MATELSKI - contentionjournal.org
[CITAT] The Communication Quality of Kuriiri Project
C Valentini - Kuusi tutkimusnäkökulmaa Kuriirin työhön, 2005
[CITAT] China glides into internet mainstream
B Hancock - Computers & Security, 1999 - Elsevier Advanced Technology
A theoretical framework for the concept of'Internet strategy'
B Steyn, A Grobler, B Cilliers - Communicare: Journal for …, 2005 - reference.sabinet.co.za
[PDF] THE QUALITY OF WEB INVESTOR RELATIONS IN LISTED ITALIAN
COMPANIES: MEMBERSHIP IN THE STAR SEGMENT–DOES IT MAKE A
DIFFERENCE?
A D'Amato, C Cacia - CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL - virtusinterpress.org
Service Quality, Corporate Brand Image, and Switching Behavior: The Mediating
Role of Customer Satisfaction and Repurchase Intention
K Srivastava, NK Sharma - Services Marketing Quarterly, 2013 - Taylor & Francis
Developing Policies

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

TR Peltier - Information Security Fundamentals, 2013 - books.google.com
Communicating public relations research
GF Walker - Journal of Public Relations Research, 1994 - Taylor & Francis
[PDF] Corporate identity: development of the concept and a measurement
instrument
J van Rekom - 1998 - repub.eur.nl
What technical and scientific communicators do: A comprehensive model for
developing academic programs
PV Anderson - Education, IEEE Transactions on, 1984 - ieeexplore.ieee.org
[CITAT] Johansson Communication Tools
N Johansson - Lic thesis, Lund, 2001
[PDF] Become a Communication Expert: The Consultant's Communication Problem
Approach (CCPA): A tool for diagnosing strategic organizational communication …
L Gemert, E Woudstra - 2008 - doc.utwente.nl
Analysis Of Factors Affecting Strategy Implementation At Insurance Regulatory
Authority
EM Njengah - 2013 - erepository.uonbi.ac.ke
[PDF] Examining how social and emerging media have been used in public relations
between 2006 and 2012: A longitudinal analysis
MD Hinson - Public Relations Review, 2012 - prsa.org
Low-Tech Virtuality: Evidence from SMEs in Hong Kong
RM Davison, DV Vogel, HWH Lo - 2006 - aisel.aisnet.org
[PDF] A Report on the Role of Web 2.0 over the Next Five Years in Technical
Communication
R Sampron, D Sutter - 2009 - idbybethany.com
Evaluation of customer and revenue strategy framework adopted by Kenya Revenue
Authority
PW Mutune - 2010 - erepository.uonbi.ac.ke
[BOG] Environmental online communication
A Scharl - 2004 - books.google.com
Communication strategies in times of crisis: a case study analysis in the airline
industry
TYM Dahman - 2008 - dspace.up.ac.za
[CITAT] An Evaluation of Collaborative Adult Training Performance Utilizing
RM Jaenke - Month, 2011 - Citeseer
AN EVALUATION OF COMMUNICATION INTEGRATION WITHIN A STATE-OWNED
ORGANISATION
MJ Maenetja - 2009 - umkn-dsp01.unisa.ac.za
Methods and systems for exposing messaging reputation to an end user
P Judge, D Alperovitch, JJ Caracciolo… - US Patent …, 2011 - Google Patents
[PDF] Developing organizations' internal communication by communication audits
M Vaananen - kotu.oulu.fi
[PDF] PROPOSAL FOR A HOLISTIC CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE
MANAGEMENT SYSTEM
S Segnini, K Kristensen - pure.au.dk
Requirements derived from relationship marketing and customer loyalty
C Zeidler - Mobile Support in Customer Loyalty Management, 2009 - Springer
Selecting Media
P Malaval, C Bénaroya, J Aflalo - Aerospace Marketing Management, 2014 – Springer
The Applicability of Strategic Design in Non-Profit Organizations
K Kovářová - 2011 - dspace.k.utb.cz
Business Education Index 1987. Volume 48. Index of Business Education Articles,
Research Studies, and Textbooks Compiled from a Selected List of Periodicals, …
R McCauley - Business Education Index, 1988 – ERIC
UNE LOGIQUE D'APPRENTISSAGE POUR DE NOUVELLES STRATÉGIES DE"
CORPORATE MARKETING"
D BELET - Décisions Marketing, 2001 - JSTOR
Ethics in food and agriculture: views from FAO‡
M Bhardwaj, F Maekawa, Y Niimura… - International journal of …, 2003 - Wiley
[CITAT] Ferdinando Fasce. La democrazia degli affari: comunicazione aziendale e
discorso pubblico negli Stati Uniti, 1900–1940. Rome: Carocci, 2000. 216 pp. ISBN
…
G Berta - Enterprise and Society, 2001 - Business Hist Conf
[PDF] PowerPoint-muotoinen viestintästrategia strategiagenren edustajana–

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

intertekstuaalisia ja interdiskursiivisia piirteitä
M Koskela - … ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in … - vakki.net
L'evoluzione del ruolo della comunicazione nell'approccio di marketing
U Collesei - Sinergie rivista di studi e ricerche, 2012 - sinergiejournal.it
The evolution of communication role in the approach to marketing
U Collesei - Sinergie rivista di studi e ricerche, 2012 - eng.sinergiejournal.it
[BOG] Music sponsorship at a turning point
A Hund-Göschel - 2009 - books.google.com
Constructing New Media
M Klose, U Lechner - 2000 - aisel.aisnet.org
[PDF] Arch WEB: a web site for Dutch archaeologists
M Wansleeben… - BAR …, 2000 - proceedings.caaconference.org
[PDF] RS Management Team 3
B Sheet - rssoftware.com
[BOG] Mobile Support in Customer Loyalty Management: An Architectural
Framework
C Zeidler - 2009 - books.google.com
[BOG] Communicatie-kwaliteitsmeter gemeenten
MF Vos, G Schreuders - 2003 - kortom.be
Can Language be Managed in International Business?: Insights into Language
Choice from a Case Study of Danish and Austrian Multinational Corporations
(MNCs)
N Bellak - openarchive.cbs.dk
The Concept of Readaptation Applied to the Irish Dairy Industry
P Nash - Irish journal of agricultural economics and rural …, 1987 - JSTOR
MAGISTER ARTIUM
I Meyer - 2005 - 152.106.6.200
PDF] Creating a proactivity enhancing working climate when work processes are
changed
F Oudshoorn - dare.uva.nl
[BOG] Social Media Audits: Achieving deep impact without sacrificing the bottom
line
U Gattiker - 2013 - books.google.com
The Determinants and Effects of Effective Investor Relations (IR)
E Nash - 2005 - dspace.lib.cranfield.ac.uk
[PDF] Company-internal Facebook policies: How are private and professional
matters separated?
NT Nykänen - helda.helsinki.fi
[PDF] LOOKING FORWARD TO SEOUL
G Ramirez - Auditing, 2000 - intosai.org
6 A Decade of Organizational
JOYII SEIBERT - Communication Yearbook 16, 2011 - books.google.com
[BOG] Improve Your Global Business English: The Essential Toolkit for Writing and
Communicating Across Borders
F Talbot, S Bhattacharjee - 2012 - books.google.com
[PDF] Kuusi tutkimusnäkökulmaa Kuriirin työhön
KSYT Kuriiri-projekti, KO Oy - elisanet.fi
Merkontwikkeling. De ontwikkeling van de quickscan.
D Scheuten - 2005 - essay.utwente.nl
[BOG] Le leadership dans les organisations
JG March, T Weil - 2003 - books.google.com

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Årsberetning 1993 (informat/info)

1 af 2

Bilag 4

http://www.au.dk/om/profil/publikationer/informat/info/arsb1993/

Du er her: AU » Om AU » Profil » Informationsmateriale » Årsberetning 1993 (informat/info)

Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets informations- og formidlingsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område. Informationsog Kontaktcentret er en afdeling under universitetets fællesområde, hvis arbejde først og
fremmest består i en række aktiviteter, der markedsfører universitetet udadtil. Et af vore
store arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale om universitetet og hjælpe andre
med at tilrettelægge deres materiale.
Et andet hovedområde er orientering indad til universitetets egne faglige miljøer. Vi
kanaliserer henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, som
også holdes løbende ajour med forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
Centret har til huse i Forskerparken. I 1993 har der været ansat 2 ACþere og 1
korrespondent. Endvidere har der været en AC i en 15-timers stilling, som har varetaget
sekretariatsarbejde for foreningen Aarhus Universitets Venner. Vi har haft langtidsledige
korrespondenter tilknyttet fra 26.10.92 - 25.5.93 og fra 23.9.93 - 22.4.94 og en langtidsledig
AC fra 2.7.93 - 1.2.94.
I 1993 har centret stået for følgende aktiviteter:

Centret afholdt en konference om etik den 25. maj 1993 og var forbindelsesleddet mellem
universitetet og Statens Husdyrbrugsforsøg i Foulum, som afholdt en international
husdyrkonference på universitetet 16.-19. august 1993 for the "European Association for
Animal Production".
I forbindelse med universitetets årsfest arrangerede vi åbent hus for byens borgere på Steno
Museet og enkelte institutter den 11. september. Selvom det regnede trøstesløst hele dagen,
kom der ca. 2.200 gæster incl. årsfestdeltagerne.

Vi skrev 13 pressemeddelelser, primært om forskningen ved universitetet. Sammen med de
direkte kontakter, vi har haft til pressen, har de resulteret i en pressedækning, der svarer til
630.000 annoncekroner.
Centret er sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales separat i denne
årsberetning. Ved udgangen af 1993 havde foreningen 64 virksomheder, 210 kandidater og
52 studerende som medlemmer.
Centret arrangerede i foråret virksomhedsbesøg for kandidater og næsten-færdige studerende
fra Kemisk Institut og Institut for Molekylær Biologi på DANISCO/ Grindsted Products og på
Aarhus Oliefabrik.
Informations- og Kontaktcentret har bidraget til det midtjyske kandidatur þ fra Herning,
Videbæk, Ikast og Silkeborg, med opbakning fra Ringkjøbing Amt og Århus Amt og Kommune
þ til "Green City Denmark" med bl.a. forskningsoversigter og støtteskrivelse fra universitetet.
Ingeborg Christensen deltog i en konference om Vestdanmark, arrangeret af DJØF og
Foreningen af Danske Civiløkonomer, den 24.9. Der blev fra flere sider udtrykt ønske om et
tættere samarbejde mellem regionens erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og politiske
ledere.
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Centret er universitetets repræsentant i bestyrelsen for COMPASS, som skal styrke
samarbejdet på det højteknologiske område mellem universiteter og virksomheder.
COMPASS-netværket består af AUC og AU på den ene side og Grundfos, Danfoss, Lego, Ecco
Sko og andre, mindre virksomheder på den anden side. I foråret deltog vi sammen med
dekan Karl Pedersen fra Det naturvidenskabelige Fakultet i en "brainstorm" om
retningslinjerne for COMPASS sammen med virksomhedsledere fra Grundfos, Danfoss, Ecco,
Lego, TecNord og embedsmænd fra undervisningsministeriet. Som et resultatet af stormen
blev det bl.a. slået fast, at universitetet er interesseret i at samarbejde med de
repræsenterede virksomheder.

I det forløbne år har vi sendt 35 breve ud om EUs forskningsprogrammer og kopier af 119
opslag og meddelelser, og vi har skrevet 3 artikler til Information & Debat om programmerne.
Forsknings- og Teknologiministeriet anmodede i april Ingeborg Christensen om at indtræde i
styregruppen for PUF (Projekt øget Udbytte af EUs samarbejde om Forskning og teknologisk
udvikling) "som repræsentant for projektkontorer og tilsvarende enheder ved universiteter og
højere uddannelsesinstitutioner i forbindelse med etableringen af PUF som det danske VALUE
relæcenter". Hun er samtidig styregruppens eneste ikke-københavnske medlem.
Sammen med kommunens erhvervskontor har vi udvirket, at PUF har afholdt to af sine
konsultationsdage i Forskerparken i Aarhus, nemlig den 21. januar og den 22. september.
Den 20. januar og den 23. september havde vi indbudt forskerne på AU til møde med den
danske forskningsråd i Bruxelles, Lena Madvig Madsen.
Konsulent Birtha Theut fra Århus Kommunes EU-kontor i Bruxelles var på besøg på
universitetet den 4. marts. Vi havde fået aftaler i stand med Det internationale Sekretariat,
Det humanistiske Fakultet, Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Molekylær Biologi.
Den 13. maj arrangerede vi besøg på universitetet og i Forskerparken for omkring 30
embedsmænd fra EUs Ministerråds forsknings- og atomgruppe, fra Generalsekretariatet og fra
Kommissionen.

Ingeborg Christensen er indtrådt i styregruppen for EUPRIO, European Universities Public
Relations and Information Officers Association.
Ingeborg Christensen og Jens Peter Sørensen har deltaget i en EUPRIO konference i
Stockholm og i et møde i Leiden for industrial liaison officers, arrangeret af Coimbra-gruppen.

Vi har søgt fondsstøtte til udstyr til Steno Museet og har i det forløbne år skaffet i alt kr.
1.805.062 til museet.
Vi har fået sat en større produktion i gang af ting med universitetets navn og segl, som er til
både daglig brug og til konferencer, seminarer og gaver til gæster, så vi har nu åbnet en
"kiosk" med silkeslips, silketørklæder, hvide og sorte T-shirts, grå sweatshirts, dobbelte
postkort, stålkuglepenne, plakater, CD i kommission fra Musikvidenskabeligt Institut og bøger
i kommission fra Aarhus Universitetsforlag. Vi har lavet en aftale med Stakbogladen om, at de
har vore produkter til salg i deres butikker i Studenternes Hus og på Matematisk Institut.

Information & Debat, universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler,
debatstof og meddelelser fra Aarhus Universitet. Særnummeret Spor udkom i april og
september.
Aarhus University 1992-93, engelsk årsberetning redigeret af Informations- og
Kontaktcentret, august 1993.
Aarhus Universitet , informationsbrochure redigeret af Informations- og Kontaktcentret,
august 1993.
Aarhus Universitet, Aarhus University, Universität Aarhus, Université d'Aarhus,
Universidad de Aarhus , fem informationsfoldere redigeret af Informations- og
Kontaktcentret, juli 1993.
Studier ved Aarhus Universitet 1994 , redigeret af Studiekontoret, december 1993.
Foldere om forskningsområder og apparatur for Det naturvidenskabelige Fakultet,
redigeret af Informations- og Kontaktcentret.
Informationsnøgle 1993 , universitetets interne "telefonbog" m.v., august 1993.
Universitetets årsskrift, Acta Jutlandica , der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
lærde Selskab, er udkommet med bind LXIX:1, Humanistisk serie 68: Armenian Texts,
Tasks and Tools , redigeret af Henning Lehmann og J.J.S. Weitenberg.
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Grundlaget for universitetets informations- og formidlingsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der blandt andet fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at
formidle viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem
de enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informations- og Kontaktcentret er en afdeling under universitetets fællesområde, hvis
arbejde først og fremmest består i en række aktiviteter, der markedsfører universitetet
udadtil. Et af vore store arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale om
universitetet og hjælpe andre med at tilrettelægge deres materiale.
Et andet hovedområde er orientering indad til universitetets egne faglige miljøer. Vi
kanaliserer henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter,
ligesom vi holder disse ajour med forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
Centret har til huse i Forskerparken. I 1994 har der været ansat 2 AC'ere og 1 korrespondent.
Endvidere har der været ansat AC-personale i en deltidsstilling, som har varetaget
sekretariatsarbejde for foreningen Aarhus Universitets Venner. Denne deltidsstilling har været
varetaget af 3 forskellige personer gennem året, men varetages nu fast af én person. Vi har
haft en langtidsledig AC tilknyttet fra 1.1.94 - 1.2.94, en korrespondent i 5 mdr. (heraf 4 mdr.
i jobtilbud) ligesom der har været ansat studentermedhjælp til afgrænsede opgaver.
I 1994 har centret stået for følgende aktiviteter:

I det forløbne år har vi sendt 11 pressemeddelelser ud. Vi har haft et tæt samarbejde med
uddannelsesjournalisterne på Berlingske Tidende og Politiken, som hver har tilbragt en uge
her i henholdsvis februar og september.
Informations- og Kontaktcentret bliver desuden i stigende grad benyttet af institutter og
centre, som ønsker bistand til at få lavet tryksager med et professionelt layout. Derudover
redigerer og udgiver Informations- og Kontaktcentret en række af universitetets fælles
publikationer (se Publikationer). I 1994 har vi desuden udarbejdet en terminologiliste på
engelsk og fransk til brug for universitetets medarbejdere.

Centret er sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales separat i denne
årsberetning. Ved udgangen af 1994 havde foreningen 64 virksomheder, 187 kandidater og
17 studerende som medlemmer.
Igen i 1994 har vi arrangeret virksomhedsbesøg for næsten-kandidater på Aarhus Oliefabrik.
Anders Frølund sidder som universitetets repræsentant i bestyrelsen for Compass. Det er
uvist, hvordan netværkets skæbne bliver inden for Leonardo, efterløseren for COMETTprogrammet.
En delegation har været på besøg i Foulum, hvor man gerne ville diskutere mulighederne for
et nærmere samarbejde med universitetet om forskning og Ph.D.-studier þ både for Statens
Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg. 10 personer fra Husdyr og Planteavl har
været på genbesøg på universitetet den 6.12., hvor de var på besøg på en række institutter
og fik slået fast, at begge parter er interesserede i et samarbejde.
Universitetet har haft besøg fra forskellige organer, som har været interesseret i at høre
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nærmere om det samarbejde, der finder sted mellem forskning og industri, og om
universitetets politik på dette område: den irske regering, OECD og Nordisk Ministerråd.
IKC stod for Naturvidenskabs stand på Danmiljø-messen i Herning 3.-6. maj.

1994 har været et forholdsvis stille år, fordi det 3. rammeprogram er udløbet og det 4.
rammeprogram blev vedtaget midt på året. Det betyder, at de forskellige særprogrammer
først er blevet vedtaget i 1995.
Vi har skrevet 11 breve og 3 artikler om programmerne og sendt kopier ud af 121 opslag og
meddelelser.
Sammen med PUF har vi afholdt kursus om ansøgninger, møde om 4. rammeprogram og
møde om det nye særprogram om forskeres uddannelse og mobilitet.
Personale- og Udviklingskontoret har afholdt et internt seminar for TAP om EU's
forskningsprogrammer, hvor Ingeborg Christensen holdt oplæg.
Ingeborg Christensen og Anders Frølund har været i Bruxelles og har fået nyttige kontakter
efter besøg hos programadministrationen i Bruxelles og hos den danske forskningsråd.

Ingeborg Christensen er den danske repræsentant i styregruppen for EUPRIO, European
Universities Public Relations and Information Officers. Her har hun ansvar for at redigere,
trykke og udsende EUPRIO's brochure, der giver navne og adresser på dem, der er ansvarlige
for information og PR på alle de højere læreanstalter i EU-landene.
Ingeborg Christensen og Anders Frølund deltog i EUPRIO's konference i Edinburgh, hvor
Ingeborg Christensen var ansvarlig for en workshop om medierne i Skandinavien, Holland og
Flandern.
Ingeborg Christensen deltog i den nordiske informatørkonference i juni i København, hvor hun
holdt et oplæg om "informatørernes rolle i EU-samarbejdet".
Vi er gået ind i et uformelt netværk med andre "smålandsuniversiteter" i Holland, Flandern og
Norge, hvor vi vil drøfte problemer og glæder af fælles interesse. I den forbindelse har
Ingeborg Christensen og Anders Frølund besøgt informationsafdelingerne ved universiteterne i
Antwerpen, Gent og Leiden.

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet:
Information & Debat , universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof
og Meddelelser fra Aarhus Universitet. Særnummeret Spor udkom i april og september.
University of Aarhus 1993-94 , engelsk årsberetning redigeret af Informations- og
Kontaktcentret, august 1994.
em> Årsberetning 1993, dansk årsberetning redigeret af Informations- og Kontaktcentret,
november 1994.
Studier ved Aarhus Universitet 1995 , redigeret af Studiekontoret, december 1994.
Study Guide for Guest Students , en engelsksproget vejledning for gæstestuderende redigeret
af Karl-Heinz Westarp, Engelsk Institut og Informations- og Kontaktcentret.
Informationsnøglen 1994, universitetets interne telefon- og adressebog, august 1994.
Environmental Research , opdatering og udvidelse af den engelsksprogede brochure om
miljøforskning på universitetet.
Acta Jutlandica , universitetets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
lærde Selskab, er udkommet med 2 bind: LXIX:2, Humanistisk serie 90: Tradition in late
Antique Sculpture. Conservation - Modernisation - Production. Niels Hannestad. LXX:1,
teologisk serie 18: Traditional theism and its modern alternatives , redigeret af Svend
Andersen.
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Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets informations- og formidlingsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informations- og Kontaktcentret er en afdeling under universitetets fællesområde, hvis
arbejde først og fremmest består i en række aktiviteter, der markedsfører universitetet
udadtil. Et af vore store arbejdsområder er at udarbejde informationsmaterialeog elektronisk
information om universitetet og hjælpe andre med at tilrettelægge deres materiale.
Et andet hovedområde er orientering indad til universitetets egne faglige miljøer. Vi
kanaliserer henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter,
ligesom vi holder disse ajour med forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
Centret har til huse i Forskerparken. I 1995 har der været ansat 2 AC'ere og 2
korrespondenter. Endvidere har der været ansat en cand.ling.merc. i en deltidsstilling, som
har varetaget sekretariatsarbejde for foreningen Aarhus Universitets Venner, og siden
september en AC'er på deltid til at varetage opgaver i forbindelse med World Wide Web. Vi
har haft en korrespondent i jobtræning tilknyttet fra 12.1.95 - 25.8.95, ligesom der har været
ansat studentermedhjælp til afgrænsede opgaver.
I 1995 har centret stået for følgende aktiviteter:

I det forløbne år har vi sendt 13 pressemeddelelser ud.
Informations- og Kontaktcentret bliver desuden i stigende grad benyttet af institutter og
centre, som ønsker bistand til at få lavet tryksager med et professionelt layout. Derudover
redigerer og udgiver centret en række af universitetets fælles publikationer (se Publikationer).

Centret er sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales separat i denne
årsberetning. Ved udgangen af 1995 havde foreningen 67 virksomheder, 234 enkeltpersoner
og 29 studerende som medlemmer.
Anders Frølund sidder som universitetets repræsentant i bestyrelsen for Compass. Det er
fortsat uvist, hvordan netværkets skæbne bliver inden for Leonardo, efterløseren for COMETTprogrammet.
Centret har været deltager i et møde på Rådhuset, hvor Rektor var inviteret for at diskutere
samarbejdet mellem kommunen, erhvervslivet og de lokale virksomheder.
Erhvervskontaktudvalget inviteres til et genbesøg på Aarhus Universitet i 1996.

1995 var året, hvor forskningsprogrammerne under det 4. rammeprogram for alvor kom i
gang. Gennem ca. 40 breve, en række artikler samt en stor mængde kopier af programopslag
har centret holdt forskerne orienteret om de enkelte programmer, ansøgningsfrister,
-procedurer m.v.
Sammen med Århus Kommunes Erhvervsafdeling har centret og PUF holdt konsultationer for
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ansøgere.
Ingeborg Christensen deltog i februar i et møde i Kommissionen i Bruxelles om
TMR-programmet, sendt af Forskningsministeriet som ministeriets repræsentant.
Centret afholdt sammen med medarbejdere på Statskundskab et møde for Det
samfundsvidenskabelige Fakultet om, hvilke emner i 4. rammeprogram der kunne være
interessante for fakultetet.

Ingeborg Christensen er den danske repræsentant i styregruppen for EUPRIO, European
Universities Public Relations and Informations Officers. Her har hun ansvar for at redigere,
trykke og udsende EUPRIOs brochure med navne og adresser på dem, der er ansvarlige for
information og PR på alle de højere læreanstalter i EU-landene.
Ingeborg Christensen og Anders Frølund deltog på EUPRIOs konference i Zürich, hvor
førstnævnte var chairman for en session og holdt oplæg om elektronikken og fremtiden.
Fra 1.3. - 31.5. havde centret besøg af Margareta Nybacka-Willner fra Åbo Akademi, der
havde fået EUs forskningsprogrammer ind under sit resort. Hun blev gennem perioden
introduceret til AU måde at gribe dette arbejdsområde an på.

I 1995 nedsatte rektor en arbejdsgruppe, der i samarbejde med en grafiker skal fastlægge et
nyt design for Aarhus Universitet. Ingeborg Christensen er medlem af arbejdsgruppen og IKC
er sekretariat for arbejdet.
IKC har gennem 1995 i stigende grad arbejdet med præsentation af Aarhus Universitet på
World Wide Web. Anders Frølund er dagligt ansvarlig for informationerne på universitetets
fælles server.

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 1995:
Information & Debat , universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof
og meddelelser fra Aarhus Universitet. Særnummeret Spor udkom i april og september.
University of Aarhus 1994-95 , engelsk årsberetning redigeret af Informations- og
Kontaktcentret, august 1995.
Årsberetning 1994 , dansk årsberetning redigeret af Informations- og Kontaktcentret,
september 1995.
Studier ved Aarhus Universitet 1996 , redigeret af Studiekontoret, december 1995.
Facts and Figures 1994-95 , første udgave af folder i lommestørrelse med oversigtstal,
organisationsdiagram og historie.
Aarhus Universitet - en historisk præsentation , hæfte hørende til historisk video produceret af
Universitetshistorisk Udvalg.
Acta Jutlandica , Universitetets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
lærde Selskab, er udkommet med bind LXX: 2: Arthopod Natural Enemies in arable land density, spatial, heterogeneity and dispersal (Naturvidenskabelig serie, nr. 9).
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Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets informations- og formidlingsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informations- og Kontaktcentret er en afdeling under universitetets fællesområde, hvis
arbejde først og fremmest består i en række aktiviteter, der markedsfører universitetet
udadtil. Et af vore store arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale og elektronisk
information om universitetet og hjælpe andre med at tilrettelægge deres materiale.
Et andet hovedområde er at orientere til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer
henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi
informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
Centret har til huse i Forskerparken. I 1996 har der været ansat 3 AC'ere og 2
korrespondenter og en studentermedhjælp til afgrænsede opgaver. Endvidere har der været
ansat en korrespondent i en deltidsstilling, som har varetaget sekretariatsarbejde for
foreningen Aarhus Universitets Venner.
I 1996 har centret stået for følgende aktiviteter:

I det forløbne år har vi sendt 41 pressemeddelelser ud.
Informations- og Kontaktcentret bliver desuden i stigende grad benyttet af institutter og
centre, som ønsker bistand til at få lavet tryksager med et professionelt layout. Derudover
redigerer og udgiver centret en række af universitetets fælles publikationer (se Publikationer).

Centret er sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales separat i denne
årsberetning. Ved udgangen af 1996 havde foreningen 65 virksomheder og 228
enkeltpersoner som medlemmer.
Centret var medarrangør af et møde med Erhvervskontaktudvalget som et genbesøg efter
besøg på Rådhuset i 1995, hvor Rektor var inviteret for at diskutere samarbejdet mellem
kommunen, erhvervslivet og de lokale virksomheder.

Sammen med Kommunens Erhvervsafdeling arrangerede vi konsultationer i Århus for PUF.
Der har været afholdt sådanne konsultationer i Forskerparken den 28. og 29.3. samt den 11.
og 12.12. I forbindelse med disse konsultationer arrangeredes også et åbent møde for
universitetets forskere om sidste nyt fra Bruxelles-fronten.
Ingeborg Christensen har deltaget i et møde om Training and Mobility of Researchers (TMR) i
Kommissionen på vegne af Forskningsministeriet den 1.3. og i et møde på Handelshøjskolen i
Århus for danske EU-forskningsprogrammedarbejdere.

Ingeborg Christensen er den danske repræsentant i styregruppen for EUPRIO, European
Universities Public Relations and Informations Officers. Hun er blevet valgt som foreningens
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næste præsident fra september 1997 og to år frem.
Ingeborg Christensen og Anders Frølund deltog på EUPRIOs konference i Rotterdam, hvor
Anders Frølund holdt oplæg om etik og regler for WWW-sider.
I april var Ingeborg Christensen inviteret til Leuven for at holde oplæg om American Style
Institutional Advancement: Do We Need It And Will It work in Europe? for CASE, Council for
Advancement and Support of Education.
Anders Frølund er valgt som dansk repræsentant i styregruppen for informatørgruppen under
NUAS, Det Nordiske UniversitetsAdministratorSamarbejde.
I august havde vi besøg af kolleger fra informationskontorer i Holland og Belgien og besøgte
sammen med dem også universitetet og handelshøjskolen i Bergen. Emnerne for de fælles
diskussioner var forskningsformidling, lobbyisme og informationsstrategier.
Anders Frølund deltog i september i en konference arrangeret af Nordisk Ministerråd om
nordiske informationer om uddannelser på Internet.

I 1995 nedsatte rektor en arbejdsgruppe, der i samarbejde med en grafiker skal fastlægge et
nyt design for Aarhus Universitet. Ingeborg Christensen er medlem af arbejdsgruppen og IKC
er sekretariat for arbejdet.
Arbejdsgruppen og arkitekt Teit Weylandt har nu fundet frem til skrift, farve og et let forenklet
logo, der skal danne grundlag for universitetets designprogram. Der gennemføres nu et
pilotprojekt. Parallelt med pilotprojektet bliver der arbejdet på enkeltstående opgaver:
eksamens-, Ph.D.- og doktorbeviser, skiltning i parken, biler, annoncer.
IKC har gennem 1996 i stigende grad arbejdet med præsentation af Aarhus Universitet på
World Wide Web. Anders Frølund er ansvarlig for informationerne på universitetets fælles
server.
Nils-Jørgen Rasmussen og Anders Frølund har afholdt en lang række kurser for universitetets
medarbejdere, dels introduktion til WWW og dels web-redaktørkurser på forskellige niveauer.

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 1996:
Information & Debat , universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof
og meddelelser fra Aarhus Universitet. Særnummeret Spor udkom i april og september.
University of Aarhus 1995-96 , engelsk årsberetning redigeret af Informations- og
Kontaktcentret, august 1996.
Årsberetning 1995 , dansk årsberetning redigeret af Informations- og Kontaktcentret,
september 1996.
Studier ved Aarhus Universitet 1997 , redigeret af Studiekontoret, december 1996.
Facts and Figures 1995-96 , folder i lommestørrelse med oversigtstal, organisationsdiagram
og historie.
Dansk brochure og indstik , ny udgave af den danske brochure, samt et indstik for 1995-96.
Acta Jutlandica , Universitetets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
lærde Selskab, er udkommet med bind LXXI: 1: The waking of Angantør - Den Nordiske fortid
i Europæisk Kultur (Humanistisk serie, nr 70) og bind LXXI: 2: Arthopod Natural Enemies in
arable land - survival, reproduction and enhancement (Naturvidenskabelig serie, nr. 10).

26-11-2014 15:04

Årsberetning 1997 (informat/info)

1 af 2

Bilag 4

http://www.au.dk/om/profil/publikationer/informat/info/arsb1997/

Du er her: AU » Om AU » Profil » Informationsmateriale » Årsberetning 1997 (informat/info)

Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets informations- og formidlingsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informations- og Kontaktcentret er en afdeling under universitetets fællesområde, hvis
arbejde først og fremmest består i en række aktiviteter, der præsenterer universitetet udadtil.
Et af vore store arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale og elektronisk
information om universitetet og hjælpe andre med at tilrettelægge deres materiale.
Et andet hovedområde er orientering til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer
henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi
informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
Centret har til huse i Forskerparken. I 1997 har der været ansat 3 AC'ere, 1 BA'er, 1
korrespondent og et antal studentermedhjælpere til afgrænsede opgaver. Endvidere har der
været ansat en cand.ling.merc. i en deltidsstilling, som har varetaget sekretariatsarbejde for
foreningen Aarhus Universitets Venner.
I 1997 har centret stået for følgende aktiviteter:

I det forløbne år har vi udsendt 33 pressemeddelelser.
Informations- og Kontaktcentret bliver i stigende grad benyttet af institutter og centre, som
ønsker bistand til at få lavet tryksager med et professionelt layout. Derudover redigerer og
udgiver centret en række af universitetets fælles publikationer (se Publikationer).

Centret er sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales separat i denne
årsberetning. Ved udgangen af 1997 havde foreningen 80 virksomheder og 260
enkeltpersoner som medlemmer.

Sammen med Kommunens Erhvervsafdeling arrangerede vi konsultationer i Århus for FIRST.
Der har været afholdt sådanne konsultationer i Forskerparken den 11.12. I forbindelse med
disse konsultationer arrangeredes også et åbent møde for universitetets forskere om sidste
nyt fra Bruxelles-fronten.

Anders Frølund er valgt som dansk repræsentant i styregruppen for informatørgruppen under
NUAS, Det Nordiske Universitets-AdministratorSamarbejde.
Ingeborg Christensen er den danske repræsentant i styregruppen for EUPRIO, European
Universities Public Relations and Informations Officers. Hun er valgt som foreningens
præsident fra september 1997 og to år frem.
Ingeborg Christensen, Nils-Jørgen Rasmussen og Anders Frølund deltog i NUAS-konference for
informationsarbejdere i Kalmar og i EUPRIOs konference i Strasbourg, hvor Anders Frølund og
Nils-Jørgen Rasmussen holdt en workshop om strategi for arbejdet med WWW på
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universitetet.

I 1995 nedsatte rektor en arbejdsgruppe, der i samarbejde med en grafiker skulle fastlægge
et nyt design for Aarhus Universitet. Ingeborg Christensen er medlem af arbejdsgruppen og
Informations- og Kontaktcentret er sekretariat for arbejdet.
I 1997 har vi gennemført et pilotprojekt, hvor 6 institutter og 2 administrationsafdelinger har
afprøvet et nyt design af brevpapir, kuverter m.m. Efter pilotprojektet, der afsluttedes i maj
måned, er designet justeret på væsentlige områder, og vil i 1998 blive udbredt til hele
universitetet.
Informations- og Kontaktcentret har gennem 1997 i stigende grad arbejdet med præsentation
af Aarhus Universitet på World Wide Web. Anders Frølund er ansvarlig for informationerne på
universitetets fælles server.
Nils-Jørgen Rasmussen og Anders Frølund har afholdt en lang række kurser for universitetets
medarbejdere, dels introduktion til WWW og dels web-redaktørkurser på forskellige niveauer.
Informations- og Kontaktcentret har ansat 2 studerende som guider. Guiderne kan fortælle
om universitetet og vise rundt i parken. Denne besøgstjeneste bliver bl.a. brugt af højskoler,
gymnasier, handelsskoler, interesseorganisationer og udenlandske grupper.
Ud over besøgstjenesten har Informations- og Kontaktcentret stået for en lang række besøg
fra udlandet samt flere konferencer.
Informations- og Kontaktcentret har i tæt samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet og Biofysisk Institut arrangeret festforelæsning med nobelpristageren Jens Chr. Skou
den 23. oktober, og vi har været involveret i flere udgivelser om Skous forskning.

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 1997:
information & debat , universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof
og meddelelser fra Aarhus Universitet. Spor udkom i april og september. I december udkom
desuden et særnummer af Spor om nobelpristageren i kemi, Jens Chr. Skou.
Kunst i gule rammer, som er lavet i en dansk og en engelsk udgave. Bogen er hovedsageligt
beregnet som gavebog og som registrant over kunst på universitetet, redigeret af IKC.
University of Aarhus 1996-97, engelsk årsberetning redigeret af Informations- og
Kontaktcentret, august 1997.
Årsberetning 1996, dansk årsberetning redigeret af Informations- og Kontaktcentret,
september 1997.
Studier ved Aarhus Universitet 1998, redigeret af Studiekontoret, december 1997.
Facts and Figures 1996-97, folder i lommestørrelse med oversigtstal, organisationsdiagram og
historie, redigeret af IKC.
Kortfolder , kort over Aarhus Universitet både på dansk og engelsk, redigeret af IKC.
Acta Jutlandica , Universitetets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
Lærde Selskab, er udkommet med ét bind, Rationality and the Study of Religion, redigeret af
Jeppe S. Jensen og Luther H. Martin (vol. 72:1, teologisk serie 19).
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Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets informations- og formidlingsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informationskontoret er en afdeling under universitetets fællesområde, hvis arbejde først og
fremmest består i en række aktiviteter, der præsenterer universitetet udadtil. Et af vore store
arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale og elektronisk information om
universitetet og hjælpe andre med at tilrettelægge deres materiale.
Et andet hovedområde er orientering til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer
henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi
informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
Kontoret har til huse i Forskerparken. I 1998 har der været ansat 3 AC'ere, 1 BA'er, 1
korrespondent og et antal studentermedhjælpere til afgrænsede opgaver. Endvidere har der
været ansat en cand.ling.merc. i en deltidsstilling, som har varetaget sekretariatsarbejde for
foreningen Aarhus Universitets Venner.
I 1998 har kontoret stået for følgende aktiviteter:

I det forløbne år har vi udsendt 36 pressemeddelelser.
I anledning af universitetets 70-års jubilæum udarbejdede Informationskontoret hvert kvartal
et jubilæumskatalog med oversigt over seminarer, konferencer m.v. ved universitetet.
Informationskontoret bliver desuden benyttet af institutter og centre, som ønsker bistand til
at få lavet tryksager med et professionelt layout. Derudover redigerer og udgiver kontoret en
række af universitetets fælles publikationer (se Publikationer).

Kontoret er sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales separat i
denne årsberetning. Ved udgangen af 1998 havde foreningen 79 virksomheder og 286
enkeltpersoner som medlemmer.

I forbindelse med, at EUs 5. rammeprogram kommer med udbud fra begyndelsen af 1999,
har Ingeborg Christensen og Anders Frølund deltaget i møder i København og Bruxelles,
arrangeret af FIRST (Forskningsrådene).

Anders Frølund er dansk repræsentant i styregruppen for informatørgruppen under NUAS, Det
Nordiske Universitetsadministratorsamarbejde.
Ingeborg Christensen er præsident for EUPRIO, European Universities Public Relations and
Information Officers Association 1997-99.
Ingeborg Christensen, Anders Frølund og Nils-Jørgen Rasmussen deltog i EUPRIOs konference
i Heidelberg. Her holdt Anders Frølund og Nils-Jørgen Rasmussen en workshop om strategier i
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forbindelse med at indføre et nyt design.
Ingeborg Christensen stod som kontaktperson til University College Dublin ved de
administrative chefers studietur til Dublin i maj.

I 1998 blev universitetets brevpapirdesign taget i brug på to fakulteter og i administrationen.
Der er afholdt kurser for edb-medarbejdere og superbrugere. Der er desuden udsendt en
folder til alle institutter og afdelinger, der præsenterer designets grundelementer og en række
principper for, hvordan det anvendes. Det nye design er desuden anvendt på en række
publikationer bl.a. i forbindelse med universitetets jubilæum, ligesom der er produceret en
række nye gaveartikler.
Anders Frølund og Nils-Jørgen Rasmussen har i 1998 afholdt en række kurser for
universitetets medarbejdere, dels introduktion til World Wide Web og dels
web-redaktørkurser. Anders Frølund er ansvarlig for informationerne på universitetets fælles
server.
Informationskontoret har ansat 2 studerende som guider. Guiderne kan fortælle om
universitetet og vise rundt i parken. Denne besøgstjeneste bliver blandt andet brugt af
højskoler, gymnasier, handelsskoler, interesseorganisationer og udenlandske grupper.
Ud over besøgstjenesten har Informationskontoret stået for en række besøg fra udlandet samt
flere konferencer, blandt andet arrangerede kontoret en grundforskningskonference til ære for
nobelpristageren Jens Chr. Skou. I samarbejde med den finske ambassade blev der
arrangeret en forelæsningsrække på universitetet om "Östersjöen och Finland".
Den 12. og 13. september blev der holdt åbent hus for byen, nye studerende, forældre m.v.
Informationskontoret er sagsbehandler på samarbejdet med Brakeley Europe, Fundraising and
Management Consultants. Der er foreløbig indgået aftale om et pilotprojekt, hvor Brakeley
laver en rapport om, hvordan interne og eksterne meningsdannere vurderer universitetet og
dets muligheder for at tiltrække sig så positiv opmærksomhed, at det giver sig udslag i
donationer.
Informationskontoret deltager i et projekt, som skal komme med et forslag til byens rektorer
til, hvordan Århus samlet kan profilere sig som uddannelsesby.
Informationskontoret har været involveret i at sætte International Spouses Group i gang.
Gruppen henvender sig til medfølgende ægtefælle til nyansatte udlændinge ved universitetet i
et forsøg på at skabe et netværk for disse personer. Gruppen har fast mødetid hver onsdag
formiddag.

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 1998:
information & debat, universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof
og meddelelser fra Aarhus Universitet. Spor udkom i september.
Acta Jutlandica, Universitetets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
Lærde Selskab er udkommet med Doctorates and PhDs (sats og layout af
Informationskontoret); Arthropod Natural Enemies, redigeret af Wils Powell (nr. 3, 72:2,
naturvidenskabelig serie 11); Moving Mountains, Marie H. Roesgaard (73:1, humanistisk serie
71).
Min ånd er frisk og ubedærvet .., af Henning Henningsen, redigeret af Palle Lykke, sats og
layout af Informationskontoret.
Bygmesteren C.F.Møller, af Nils-Ole Lund, fremskaffelse af materiale og korrekturlæsning af
Informationskontoret samt medvirken til arrangement af reception ved bogens udgivelse.
Præsentationsvideo om Aarhus Universitet, i samarbejde med UniversitetsTV. Videoen er lavet
både i en dansk og en engelsk udgave.
Universitetets årsberetning 1997, redigeret af Informationskontoret.
Universitetets engelsksprogede årsberetning 1997-98, redigeret og med artikelbidrag af
Informationskontoret.
Facts & Figures, med 1997-tallene, folder i lommestørrelse med oversigtstal,
organisationsdiagram og historie, redigeret af Informationskontoret.
Kortfolder, kort over Aarhus Universitet, både på dansk og engelsk, redigeret af
Informationskontoret.
Engelsksproget publikation om nobelpristageren Jens Chr. Skou i samarbejde med Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
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Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets formidlings- og informationsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informationskontoret er en afdeling under universitetets fællesområde, som skal præsentere
universitetet udadtil. Et af vore store arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale
og elektronisk information om universitetet og at hjælpe andre med at tilrettelægge deres
materiale.
Et andet hovedområde er orientering til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer
henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi
informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
Kontoret har til huse i Forskerparken. I 1999 har der været ansat 3 AC'ere, 1 BA'er, 2
korrespondenter og et antal studentermedhjælpere til afgrænsede opgaver. En af
korrespondenterne varetager desuden sekretariatsarbejde for foreningen Aarhus Universitets
Venner.
I 1999 har kontoret stået for følgende aktiviteter:

I det forløbne år har vi udsendt 58 pressemeddelelser, hovedsageligt om
professorudnævnelser og doktorforsvar. I november måned var der en særlig livlig
presseaktivitet, da medierne satte fokus på to universitetetsforskeres samarbejde med
tyggegummefabrikken Dandy.
Informationskontoret bliver desuden benyttet af institutter og centre, som ønsker bistand til
at få pressekontakt og til at få lavet tryksager med et professionelt udseende. Endelig
redigerer og udgiver kontoret en række af universitetets fælles publikationer (se
Publikationer).

Kontoret er sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales separat i
denne årsberetning. Ved udgangen af 1999 havde foreningen 68 virksomheder og 278
enkeltpersoner som medlemmer.

Kontoret fungerer som sekretariat for International Spouses Group. Gruppen, der begyndte at
mødes i 1998, henvender sig til medfølgende ægtefæller til nyansatte udlændinge ved
universitetet i et forsøg på at skabe et netværk for disse personer. Gruppen har fast mødetid
hver onsdag formiddag i Studenternes Hus. I øjeblikket er kredsen på ca. 20 medlemmer, der
på denne måde får sociale kontakter og viden om det danske samfund.

Informationskontoret har ansat to studerende som guider. Guiderne kan fortælle om
universitetet og vise rundt i parken. Denne besøgstjeneste bliver blandt andet brugt af
højskoler, gymnasier, handelsskoler, interesseorganisationer og udenlandske grupper. I 1999
var der arrangeret 10 besøg.

26-11-2014 15:06

Årsberetning 1999 (informat/info)

2 af 3

Bilag 4

http://www.au.dk/om/profil/publikationer/informat/info/arsb1999/

Herudover har Informationskontoret stået for følgende besøg:
16.2.'Verdens bedste forelæser', Stig Strömholm, Uppsala Universitet, med dronningen som
hædersgæst.
30.3. Besøg af delegation fra Moldavien med bl.a. undervisningsministeren.
10.5. Besøg af delegation fra Holland.

EU's 5. rammeprogram for forskning og udvikling startede 1. januar 1999, og de første
ansøgningsfrister var i juni måned. Informationskontoret har stået for en række
oplysningsarrangementer på AU, og vi har oprettet en emailliste, som alle interesserede kan
tilmelde sig. Til deltagerne sender vi nyheder ud om ansøgningsfrister, arrangementer m.v. 76
abonnerer på disse nyheder. Desuden rådgiver vi om første del af processen: fra generel
information om rammeprogrammet og relevans for forskeren til de første skridt i
ansøgningsfasen. Budgetkontoret giver råd om udfyldning af ansøgningsskemaer,
budgetlægning og kontraktunderskrivelse.

Ingeborg Christensen var 1997-99 præsident for EUPRIO, European Universities Public
Relations and Information Officers Association.
Anders Frølund er dansk repræsentant i styregruppen for informatørgruppen under NUAS, Det
Nordiske Universitetsadministratorsamarbejde.
Ingeborg Christensen, Anders Frølund og Nils-Jørgen Rasmussen deltog i NUAS?s
Informatörkonference i Reykjavik i juni, hvor Anders Frølund stod for en workshop om
web-regler.
Ingeborg Christensen, Anders Frølund, Nils-Jørgen Rasmussen og Birgit Stensgaard Jensen
deltog i EUPRIO's konference i København og Lund i august.
Ingeborg Christensen holdt oplæg om de europæiske universiteters rolle i fremtiden for den
italienske forening for universitetsinformationsmedarbejdere i september.

I 1999 var universitetets brevpapirdesign blevet udbredt til hele administrationen og 75% af
alle institutter og centre.
Anders Frølund og Nils-Jørgen Rasmussen har afholdt 4 introduktionskurser til WWW og 2
webredaktørkurser for universitetets medarbejdere. Anders Frølund er web-editor og dermed
ansvarlig for informationerne på universitetets fælles server. Her er det klikbare kort over
universitetet blev revideret og ajourført i forbindelse med de mange institutflytninger i 1999.
Informationskontoret er sagsbehandler på samarbejdet med Brakeley Europe, Fundraising and
Management Consultants. Arbejdet med et pilotprojekt er blevet udsat, indtil universitetets
udviklingskontrakt med Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet blev underskrevet
af alle parter.
Informationskontoret har deltaget i et projekt om at profilere Århus som en uddannelsesby.
Her har informationsmedarbejdere fra en række af byens uddannelsesinstitutioner stået for
udarbejdelsen af en 'lommebog', der er skrevet og produceret af fire journaliststuderende.
En af Informationskontorets opgaver er at finde frem til jubilarer, som inviteres med til
universitetets årsfest. Ved årsfesten 1999 deltog der 3 50-års jubilarer ud af 5 fundne, 30
40-års ud af 94 fundne og 137 25-års jubilarer ud af 787 fundne. De var fordelt på
fakulteterne som følger:
25-års
40-års
50-års HUM
10
2
- SUN
65
25
- SAM
38
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1
- TEO
12
2
3 NAT
12
-

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 1999:
information&debat, universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof
og meddelelser fra Aarhus Universitet. Spor, avisens årlige særnummer, udkom i september.
Acta Jutlandica , Aarhus Universitets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
Lærde Selskab, er udkommet med Doctorates and PhDs 1999 , redigeret af
Informationskontoret; og Time, Creation and World-Order , redigeret af Mogens Wegener
(74:1, Humanistisk Serie 72).
Universitetets årsberetning 1998, redigeret af Informationskontoret.
Universitetets engelsksprogede årsberetning 1998-99, redigeret af Informationskontoret.
Facts & Figures , folder i lommestørrelse med oversigtstal for 1998, organisationsdiagram og
historie, redigeret af Informationskontoret.
Kortfoldere, kort over Aarhus Universitet, dels på dansk og dels på engelsk, redigeret af
Informationskontoret.
Velkommen 1999 , velkomsthæfte til de nye studerende, redigeret af Studiekontoret.
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Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets formidlings- og informationsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informationskontoret er en afdeling under universitetets fællesområde, som skal præsentere
universitetet udadtil. Et af vore store arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale
og elektronisk information om universitetet og at hjælpe andre med at tilrettelægge deres
materiale.
Et andet hovedområde er orientering til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer
henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi
informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
Kontoret flyttede medio maj 2000 fra Forskerparken til Nordre Ringgade 1.
Efter indflytningen er der ansat studentermedhjælpere til at bemande receptionen, der er
placeret ved indgangen mellem bygning 430 og 431. Her er det desuden muligt at købe varer
med universitetets navn og segl.
I 2000 har der været ansat 3 AC'ere, 1 BA'er, 2 korrespondenter og et antal
studentermedhjælpere til at passe receptionen samt afgrænsede opgaver. En af
korrespondenterne varetager endvidere sekretariatsarbejde for foreningen Aarhus Universitets
Venner og International Spouses Group.
I 2000 har kontoret stået for følgende aktiviteter:

I det forløbne år har vi udsendt 56 pressemeddelelser, hovedsageligt om
professorudnævnelser og doktorforsvar.
Informationskontoret bliver desuden benyttet af institutter og centre, som ønsker bistand til
at få pressekontakt og til at få lavet tryksager med et professionelt udseende. Endelig
redigerer og udgiver kontoret en række af universitetets fælles publikationer (se
Publikationer)

Kontoret er sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales separat i
denne årsberetning. Ved udgangen af 2000 havde foreningen 79 virksomheder og 310
enkeltpersoner som medlemmer.

Kontoret fungerer som sekretariat for International Spouses Group. Gruppen, der begyndte at
mødes i 1998, henvender sig til medfølgende ægtefæller til nyansatte udlændinge ved
universitetet i et forsøg på at skabe et netværk for disse personer. Gruppen har fast mødetid
hver onsdag formiddag i Studenternes Hus. I øjeblikket er kredsen på ca. 25 medlemmer, der
på denne måde får sociale kontakter og viden om det danske samfund.

Informationskontorets studentermedhjælpere fungerer også som guider. Guiderne kan
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fortælle om universitetet og vise rundt i parken. Denne besøgstjeneste bliver blandt andet
brugt af højskoler, gymnasier, handelsskoler, interesseorganisationer og udenlandske
grupper. I 2000 var der arrangeret 10 rundvisninger.

Informationskontoret har i 2000 stået for et par oplysningsarrangementer på AU, og vi sender
informationer ud via en mailliste, som alle interesserede kan tilmelde sig. De får herigennem
nyheder om ansøgningsfrister, arrangementer m.v. Knap 100 abonnerer på disse nyheder.
Desuden rådgiver vi om første del af processen: fra generel information om
rammeprogrammet og relevans for forskeren til de første skridt i ansøgningsfasen.
Budgetkontoret giver råd om udfyldning af ansøgningsskemaer, budgetlægning og
kontraktunderskrivelse.
Sammen med Budgetkontoret og Personale- og udviklingskontoret har Informationskontoret
udarbejdet administrative retningslinier vedrørende EU-forskningsprojekter.
Informationskontoret har været med til at starte en EU-erfa-gruppe vedrørende
EU-forskningsprojekter i FIRST-regi.

Ingeborg Christensen holdt oplæg om de europæiske universiteters rolle i fremtiden for
EUPRIO, European Universities Public Relations and Information Officers Association, i Italien i
september. Hun er medlem af styregruppen for denne forening.
Anders Frølund er dansk repræsentant i planlægningsgruppen for informatørgruppen under
NUAS, Det Nordiske UniversitetsAdministratorSamarbejde.

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 2000: information&debat ,
universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof og meddelelser fra
Aarhus Universitet. I forbindelse med årsfesten i september blev der udgivet et særtillæg.
Acta Jutlandica , Aarhus Universitets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
Lærde Selskab, er udkommet med Doctorates and PhDs 2000 , redigeret af
Informationskontoret; "Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen
Personalpronomina" (disputats) af Henrik Jørgensen; "Odin Teatret 2000", redigeret af John
Andreasen og Annelis Kuhlmann. Universitetets årsberetning 1999 , redigeret af
Informationskontoret. Universitetets virksomhedsregnskab 1999 , redigeret af
Budgetkontoret. Universitetets engelsksprogede årsberetning 1999-2000 , redigeret af
Informationskontoret. Facts & Figures/Tal og Tabeller , folder i lommestørrelse med
oversigtstal for 1999, organisationsdiagram og historie, redigeret af informationskontoret.
Kortfoldere , kort over Aarhus Universitet, dels på dansk og dels på engelsk, redigeret af
Informationskontoret. Studier ved Aarhus Universitet og Velkommen 2000 , 2 velkomsthæfter
til de nye studerende, redigeret af Studiekontoret.

Anders Frølund og Nils-Jørgen Rasmussen har holdt kurser for universitetets medarbejdere:
2 introduktionskurser a 24 deltagere
2 webredaktørkurser a 12 deltagere
Sammen med grafikerne fra designprogrammet har Datakontoret og Informationskontoret
lavet en ny opbygning og grafisk udformning af universitetets hjemmesider. Ændringerne
gælder for alle - mere end 15.000 - sider på webserveren www.au.dk.
Der er nedsat en rektoral gruppe til at lave en engelsk terminologi med en oversættelse af de
mange ord og begreber, der er kendetegnende for Aarhus Universitet og for
universitetsverdenen som sådan, der samtidig skal lægges på nettet.
En af Informationskontorets opgaver er at finde frem til jubilarer, som inviteres med til
universitetets årsfest. Ved årsfesten 2000 deltog der 4 50-års jubilarer ud af 15 fundne. 40
40-års ud af 84 fundne og 125 25-års jubilarer ud af 880 fundne. De var fordelt på
fakulteterne som følger:
25-års 40-års 50-års HUM 20 1 2 SUN 50 34 SAM 40 2 TEO 5 2 2 NAT 10
Informationskontoret har i 2000 stået for NUS/NUAS-konference 12.-15.8 for de nordiske
universiteters rektorer og direktører.
Informationskontoret har desuden været involveret i følgende arrangementer:
20.01. Indvielse af Victor Albeck-Bygningen.
28.02. Uddeling af Lundbeckprisen til professor Karl Anker Jørgensen.
11.9. Tilrettelæggelse af musikarrangementer i forbindelse med årsfesten.
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Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets formidlings- og informationsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informationskontoret er en afdeling under universitetets fællesområde, som skal præsentere
universitetet udadtil. Et af vore store arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale
og elektronisk information om universitetet og at hjælpe andre med at tilrettelægge deres
materiale.
Et andet hovedområde er orientering til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer
henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi
informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
I Informationskontorets reception, der er placeret ved indgangen mellem bygning 430 og 431,
er det muligt at købe varer med universitetets navn og segl.
I 2001 har der været ansat 3 AC'ere, 2 BA'er, 1 korrespondent og et antal
studentermedhjælpere til at passe receptionen samt afgrænsede opgaver. En af BA'erne
varetager endvidere sekretariatsarbejde for foreningen Aarhus Universitets Venner og
International Spouses Group.
I 2001 har kontoret stået for følgende aktiviteter:

I det forløbne år har vi udsendt 66 pressemeddelelser, heraf cirka halvdelen om
professorudnævnelser og doktorforsvar. Alle pressemeddelelser lægges desuden på nettet
som nyheder.
Informationskontoret bliver desuden benyttet af institutter og centre, som ønsker bistand til
at få pressekontakt og til at få lavet tryksager med et professionelt udseende. Endelig
redigerer og udgiver kontoret en række af universitetets fælles publikationer (se
Publikationer)

Kontoret er sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales separat i
denne årsberetning. Ved udgangen af 2001 havde foreningen 70 virksomheder og 480
enkeltpersoner som medlemmer.

Kontoret fungerer som sekretariat for International Spouses Group. Gruppen, der begyndte at
mødes i 1998, henvender sig til medfølgende ægtefæller til nyansatte udlændinge ved
universitetet i et forsøg på at skabe et netværk for disse personer. Gruppen har fast mødetid
hver onsdag formiddag i Studenternes Hus. Kredsen er på ca. 25 medlemmer, der på denne
måde får sociale kontakter og viden om det danske samfund.

Informationskontorets studentermedhjælpere fungerer også som guider. Guiderne kan
fortælle om universitetet og vise rundt i parken. Denne besøgstjeneste bliver blandt andet
brugt af højskoler, gymnasier, handelsskoler, interesseorganisationer og udenlandske
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grupper. I 2001 var der arrangeret 26 rundvisninger.
Samtidig har vi lavet et tilbud om "rundvisning" til Per Kirkebys udsmykning i auditoriehuset
ved idéhistoriker Lars Morell. Disse rundvisninger bestilles hos Informationskontoret.
Oplysninger om Informationskontorets besøgstjeneste er tilgængelige på vores hjemmeside.

Informationskontoret har i årets løb orienteret forskere om ansøgningsfrister og
ansøgningsmateriale til EU's 5. rammeprogram. Desuden er vi i færd med at orientere os om
6. rammeprogram, der træder i kraft i slutningen af 2002. I den forbindelse har vi udarbejdet
læsevejledning og rammebeskrivelse af rammeprogrammet i forbindelse med, at universitetet
har afgivet to høringssvar om rammeprogrammet. Desuden har vi deltaget i EU-erfagruppemøder i FIRST-regi.

Anders Frølund er ordfører for planlægningsgruppen for informatørgruppen under NUAS, Det
Nordiske UniversitetsAdministratorSamarbejde.

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 2001:
information&debat , universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof
og meddelelser fra Aarhus Universitet. I forbindelse med årsfesten i september blev der
udgivet et særtillæg.
Acta Jutlandica, Aarhus Universitets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
Lærde Selskab, er udkommet med Doctorates and PhDs 2000 , redigeret af
Informationskontoret; The Theory and Practice of Cultural-Historical Psychology (Acta
Jutlandica, 74:2; Samfundsvidenskabelig serie, 22), redigeret af Seth Chaiklin; Learning in
Classrooms. A Cultural-Historical Approach (Acta Jutlandica, 75:1; Samfundsvidenskabelig
serie, 23), redigeret af Mariane Hedegaard.
Universitetets årsberetning 2000 , redigeret af Informationskontoret.
Universitetets virksomhedsregnskab 2000 , redigeret af Budgetkontoret.
Universitetets engelsksprogede årsberetning 2000-2001 , redigeret af Informationskontoret.
Facts & Figures og Tal og Tabeller , foldere i lommestørrelse med oversigtstal for 2000,
organisationsdiagram og historie, redigeret af Informationskontoret.
Kortfoldere , kort over Aarhus Universitet, dels på dansk og dels på engelsk, redigeret af
Informationskontoret.
Studier ved Aarhus Universitet og Velkommen 2001 , 2 velkomsthæfter til de nye studerende,
redigeret af Studiekontoret.
Auditoriehuset , redigeret af C. F. Møllers Tegnestue.
Aarhus Universitet - åbningsspil mod det 21. århundrede , redigeret af Henning Lehmann,
Ingeborg Christensen, Karen Fleng og Per Møller Madsen.

Universitetsdirektøren har nedsat en styregruppe for Fælles-web, der bl.a. skal komme med
forslag til strategi, prioriteringer og handlingsplan for Fællesområdets anvendelse af webben.
Styregruppen har bedt om afdelingernes input og har medvirket til, at hver afdeling har
udpeget en webredaktør.
En af Informationskontorets opgaver er at finde frem til jubilarer, som inviteres med til
universitetets årsfest. Der var i alt 1070 25-års, 40-års og 50 års-jubilarer. Det lykkedes os at
finde adresser på 930. Til årsfesten deltog i alt 159 personer, fordelt på fakulteterne som
følger:
25-års40-års50-års
HUM1922
SUN2620SAM55510
TEO842
NAT6-Informationskontoret har desuden stået for eller været involveret i følgende arrangementer:
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Arrangementet "Verdens Bedste Forelæser" med Ismail Serageldin den 07.06.2001.
08.09. Indvielse af Per Kirkebys udsmykning af Auditoriehuset, med efterfølgende åbent hus
med rundvisninger 09.09. og 21.09.
Informationskontoret arrangerede orienteringsmøde om NorFA 28.03.
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Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets formidlings- og informationsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informationskontoret er en afdeling under universitetets fællesområde, som skal præsentere
universitetet udadtil. Et af vore store arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale
og elektronisk information om universitetet og at hjælpe andre med at tilrettelægge deres
materiale.
Et andet hovedområde er orientering til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer
hen-vendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi
informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
I 2002 blev Informationskontoret udvidet med universitetets nye centrale telefonomstilling,
som omfatter fire fakulteter: Humaniora, Samfundsvidenskaberne, Teologi og Naturvidenskab,
samt den centrale administration. Der er ansat 3 TAP'er, heraf en på fuld tid, og tre
studentermedhjælpere. Telefonomstillingen er placeret i hovedbygningen, lokale 132 og 133
(ved siden af aulaen). Pr. 31.12.2002 var der på Aarhus Universitet 5216 aktive lokalnumre
og ca. 450 mobilnumre. Der blev registret 78.000 indgående op-kald i 2002, hvilket svarer til
et dagligt gennemsnit på ca. 310 opkald.
Den 1. april gik universitetsavisen information&debat s redaktør Anne Erichsen på efterløn, og
avisens redaktion blev en del af Informationskontoret. Der er ansat en journalist og en
cand.mag. på fuld tid, og informationschef Ingeborg Christensen er ansvarshavende redaktør.
Avisen udkommer hver tredje uge i seme-stermånederne, og der er udgivet i alt 15 numre i
2002.
I Informationskontorets reception, der er pla-ceret ved indgangen mellem bygning 430 og
431, er det muligt at købe varer med universitetets navn og segl.
I 2002 har der været ansat 4 AC'ere, 2 BA'er og 1 korrespondent. Desuden er der ansat et
antal studentermedhjælpere til at passe receptionen samt afgrænsede opgaver. En af BA'erne
varetager endvidere sekretariatsarbejde for foreningerne Aarhus Universitets Venner og
International Spouses Group.
I 2002 har kontoret stået for følgende akti-viteter:

I det forløbne år har vi udsendt 81 pressemeddelelser, heraf 37 om professorudnævnelser og
doktorforsvar. Alle pressemeddelelser lægges desuden på nettet som nyheder.
Informationskontoret bliver desuden benyttet af institutter og centre, som ønsker bistand til
at få pressekontakt og til at få lavet tryksager med et professionelt udseende. Endelig
redigerer og udgiver kontoret en række af universitetets fælles publikationer (se
Publikationer).

I december 2002 bevilgede Århus Amts Erhvervsudvalg 4 millioner kr. over en fireårig periode
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til støtte til et projekt "Brobygning", der skal fremme og synliggøre kontakten med
erhvervslivet. Projektet sættes i gang i 2003.
Kontoret er desuden sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales
separat i denne årsberetning. Ved udgangen af 2002 havde foreningen 70 virksomheder og
322 enkeltpersoner som medlemmer.

I 2002 har guiderne afholdt 26 rundvisninger. De besøgende har bl.a. været
personaleforeninger, højskoleelever, folkeskoleelever, udenlandske gæstestuderende,
arkitektstuderende, rektorer fra Moldavien og nyansatte på universitetet.
Derudover har Lars Morell 10 gange fortalt om Per Kirkebys loftsudsmykning i Auditoriehuset.

Aarhus Universitet har for 2002 og 2003 indgået kontrakt med det engelske rådgivningsfirma
EEDS om rådgivning i forbindelse med ansøgning om midler til EU's 6. rammeprogram.
Rammeprogrammet er startet i december 2002, og vi har en gang månedligt tilbudt
rådgivning til forskere i forbindelse med forberedelserne til at lave ansøgning til
rammeprogrammet. Desuden er der oprettet en hjemmeside og et elektronisk nyhedsbrev, og
der er afholdt to orienteringmøder. I forbindelse med igangsætning af rammeprogrammet
deltog Ingeborg Christensen og Anders Frølund i en "launch-conference" i Bruxelles i
november måned.

Anders Frølund er ordfører for planlægningsgruppen for informatørgruppen under NUAS, Det
Nordiske UniversitetsAdministrator-Samarbejde.

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 2002:
information&debat , universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof
og meddelelser fra Aarhus Universitet.
Acta Jutlandica, Aarhus Universitets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
Lærde Selskab, er udkommet med Doctorates and PhDs , redigeret af Informationskontoret
(kun i elektronisk version) og Kristendom mellem Gnosis og Ortodoksi. En systematisk
undersøgelse af Augustins indoptagelse af Platonismen (Acta Jutlandica, 77:3, Teologisk serie,
20), af Niels Grønkjær.
Universitetets årsberetning 2001 , redigeret af Informationskontoret.
Universitetets virksomhedsregnskab 2001 , redigeret af Budgetkontoret.
Universitetets engelsksprogede årsberetning 2000-2001 , redigeret af Informationskontoret.
Facts & Figures og Tal og Tabeller , foldere i lommestørrelse med oversigtstal for 2001,
organisationsdiagram og historie, redigeret af informationskontoret.
Kortfoldere , kort over Aarhus Universitet, dels på dansk og dels på engelsk, redigeret af
Informationskontoret.
Studier ved Aarhus Universitet og Velkommen 2002 , 2 velkomsthæfter til de nye studerende,
redigeret af Studiekontoret.

Ledelsen besluttede i efteråret 2002 at iværksætte et arbejde med at modernisere Aarhus
Universitets samlede præsentation på webben. Webpræsentationen skal være mere
brugerorienteret og mindre fokuseret på organisationsstrukturen, og universitetet skal i sin
webpræsentation fremstå som én samlet enhed. En samordning af indhold og design af
websider på alle niveauer i organisationen skal derudover tilbyde fakulteter, institutter og
øvrige enheder en række webbaserede redskaber, som kan anvendes i det daglige arbejde
inden for undervsining, forskning og administration. Blandt andet forventes det, at
universitetet indkøber et Content Management System som praktisk redskab for alle
interesserede enheder. Der er nedsat en midlertidig styregruppe og udarbejdet en
handlingsplan for arbejdet.
Af nye initiativer på webben kan nævnes udbygning af information om strategi og ledelse
samt udbygning af informationer om ledige stillinger.
Den rektorale gruppe vedrørende engelsk terminologi fastlagde engelske termer til
eksamensbeviser og "Diploma Supplement".
En af Informationskontorets opgaver er at finde frem til jubilarer, som inviteres med til
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universitetets årsfest. Der var i alt 1011 25-års, 40-års og 50 års-jubilarer i 2002. Det
lykkedes os at finde adresser på 930. Til årsfesten deltog i alt 226 personer, fordelt på
fakulteterne som følger:
25-års 40-års 50-års
HUM 20 9 2
SUN 60 31
SAM 53 14 5
TEO 9 1 6
NAT 15 1
Informationskontoret har desuden stået for eller været involveret i følgende arrangementer:
Afskedsreception for rektor Henning Lehmann og prorektor Palle Bo Madsen den 31. januar
2002.
Velkomstreception for rektor Niels Chr. Sidenius og prorektor Katherine Richardson den 4.
februar 2002.
Konference for Dansk Universitetspædagogisk Netværk afholdt på Aarhus Universitet den 14.
og 15. marts 2002.
Pressekontakt i forbindelse med heldagsarrangementet "Pioneers in Biology" den 4. november
2002.

Informationskontorets medarbejdere har i 2002 deltaget i følgende konferencer:
NUAS-konferencen "Bærende budskab. Om forskningsformidling og branding", Bergen.
EUPRIO-konferencen "University Communication: a Strategy to Achieve Quality", Barcelona.
IT- og Telestyrelsens seminarrække om Digital Forvaltning, København.
Centrale udvalg
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Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets formidlings- og informationsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informationskontoret er en afdeling under universitetets fællesområde, som skal præsentere
universitetet udadtil. Et af vore store arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale
og elektronisk information om universitetet og at hjælpe andre med at tilrettelægge deres
materiale.
Et andet hovedområde er orientering til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer
henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi
informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
I 2003 har der været ansat 4 AC’ere, 2 BA’er og 2 korrespondenter. En af BA’erne varetager
sekretariatsarbejde for foreningerne Aarhus Universitets Venner og International Spouses
Group. En af korrespondenterne er ansat som koordinator for International Spouses Group.
Desuden er der ansat et antal studentermedhjælpere til at passe universitetets reception samt
afgrænsede opgaver. I receptionen, der er placeret ved indgangen mellem bygning 430 og
431, er det muligt at købe varer med universitetets navn og segl.
Året 2003 var præget af Aarhus Universitets 75-års jubilæum, etablering af
Erhvervskontakten, Nyhedstjenesten og AU-foto samt indkøb af CMS til webben.

I 2002 bevilgede Århus Amts Erhvervsudvalg 4 millioner kr. over en treårig periode til støtte
til ”projekt brobygning”, der skal fremme og synliggøre kontakten til erhvervslivet. Den 13.
juni 2003 var der åbningsreception for den nye afdeling, Erhvervskontakten, der beskæftiger
en chefkonsulent, en fuldmægtig og en kontorfuldmægtig.
Som en af sine første opgaver har Erhvervskontakten valgt at koncentrere sig om at opbygge
en hjemmeside, der i systematisk form præsenterer alle erhvervsrelevante aktiviteter på
universitetet. Hjemmesiden opbygges med udgangspunkt i brugernes behov.
Erhvervskontakten har desuden – i tæt samarbejde med fakulteterne – påbegyndt arbejdet
med at oprette en it-baseret projektbørs. Børsens sigte er at skabe overblik over de konkrete
muligheder, studerende har for at gennemføre dele af deres studium i tæt samarbejde med en
virksomhed – og dermed bidrage til yderligere at styrke dette område.
Informationskontoret er desuden sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som
omtales separat i denne årsberetning.

Nyhedstjenesten blev etableret i 2003. Nyhedstjenesten udgiver universitetsavisen
information&debat og alumnemagasinet AU-gustus . Den 1. maj blev der ansat en redaktør i
Nyhedstjenesten, som derudover omfatter to journalister og to studentermedhjælpere.
information&debat udkom i 2003 med 15 numre. Der blev lavet særnumre af avisen i
forbindelse med studiestart og universitetets 75-års jubilæum.
I november udkom det første nummer af universitetets alumnemagasin AU-gustus , som
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herefter skal udkomme fire gange årligt. Temaerne var universitetets samarbejde med
erhvervslivet og universitetets 75-års jubilæum. AU-gustus er rettet mod bachelorer og
kandidater fra universitetet, men også universitetets medarbejdere og en række institutioner,
virksomheder og organisationer modtager magasinet. AU-gustus udsendes til ca. 38.000
abonnenter.

Den 1. august nedlagde Odontologisk Institut sin AV-central, og den ansatte fotograf overgik
til ansættelse i den centrale administration, hvor AU-foto blev oprettet som en enhed i
Informationskontoret. Enheden omfatter en fotograf og i perioder endvidere en fotografelev.
AU-foto tilbyder pressefotos, kliniske optagelser, portrætter/gruppebilleder, billeder til
internet, undervisningsmateriale, pjecer, plakater etc. Herudover udfører AU-foto
diasskanning med billedbehandling, filmfremkaldelse og papirkopier ud fra digitale filer.

Telefonomstillingen omfatter fire fakulteter: Humaniora, Samfundsvidenskaberne, Teologi og
Naturvidenskab, samt den centrale administration. Der er ansat tre TAP’er, heraf en på fuld
tid, og p.t. tre studentermedhjælpere. Pr. 31.12.2003 var der på Aarhus Universitet 5550
aktive lokalnumre, inkl. 535 mobilnumre.

I 2003 fejrede Aarhus Universitet sit 75-års jubilæum. Informationskontoret var ansvarligt for
afviklingen af følgende arrangementer: Åbne Døre den 7.9. kl. 13-17, hvor der var ca. 7.000
besøgende; ”jubilletræf” den 7.9., hvor der deltog ca. 350 kandidater fra årgang 1936-65;
jubilæumskoncert med Vocal Line den 1.9. med ca. 400 tilhørere; gratis kaffe, te og
wienerbrød til alle ansatte den 11.9. kl. 8.30-11.00. Her deltog ca. 9.000; personalefester på
fakulteter og institutter den 13.9. kl. 18-21 med ca. 3.500 deltagere; koncert for studerende
og medarbejdere i Universitetsparken med tv-2 den 13.9. kl. 20-22 med ca. 18.000 tilhørere;
fælles personalefest den 13.9. kl. 22-01 med ca. 2500 deltagere og 4000 gratis
fodboldbilletter til AGF-kamp den 14.9. kl. 15.00.
Vi stod endvidere for: alt pressearbejde og annoncering i forbindelse med jubilæet;
jubilæumslogo; jubilæumskonferencemapper; jubilæumsskriveblokke; jubilæumspostkort;
jubilæumslogo på frankeringsmaskinen; jubilæums-T-shirts til medvirkende ved Åbne Døre;
regnponchoer med AU-design; cd med Vocal Line, Aarhus Universitetskor og
Musikstuderendes Kammerkor; cd med Musikstuderendes Kammerkor; etikette til vin og
bagsideetikette til Ceres øl.

I det forløbne år har vi udsendt 68 pressemeddelelser. De udsendes elektronisk og bliver
samtidig lagt på nettet.
Informationskontoret bliver desuden benyttet af institutter og centre, som ønsker bistand til
at få pressekontakt og til at få lavet tryksager med et professionelt udseende. Endelig
redigerer og udgiver kontoret en række af universitetets fælles publikationer (se
Publikationer).

I 2003 har guiderne afholdt 19 almindelige rundvisninger og 6 i forbindelse med Åbne Døre
den 7.9. De besøgende grupper har varieret lige fra en enkelt amerikansk arkitekt til
udenlandske gæstestuderende, gymnasieelever, nyansatte på universitetet og ældre fra Århus
Seniordaghøjskole.
Derudover har Lars Morell tre gange fortalt om Per Kirkebys loftsudsmykning i Auditoriehuset.

Aarhus Universitet fortsatte i 2003 med at anvende det engelske rådgivningsfirma EEDS til
rådgivning i forbindelse med ansøgning om midler til EU’s 6. rammeprogram. En gang
månedligt tilbydes rådgivning til forskere i forbindelse med forberedelserne til at lave
ansøgning til rammeprogrammet. Desuden er der oprettet en hjemmeside og et elektronisk
nyhedsbrev.
Informationskontoret indgår i den arbejdsgruppe, som universitetsdirektøren nedsatte i 2003
for at analysere det samlede arbejde med administration og vejledning i eksterne
forskningsmidler.

Anders Frølund er ordfører for planlægningsgruppen for informatørgruppen under NUAS, Det
Nordiske UniversitetsAdministrator-Samarbejde.
Ingeborg Christensen var eksternt medlem af en Peer Review Group, der forestod en
evaluering af Office of Public Affairs ved University College Dublin, Irland.
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Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 2003:
information&debat , universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof
og meddelelser fra Aarhus Universitet.
Acta Jutlandica, Aarhus Universitets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
Lærde Selskab, er udkommet med Topforskning ved Aarhus Universitet – jubilæumsantologi
(Acta Jutlandica 78:1; Serie U 11), redigeret af A.W. Hansen, H. Kragh, S. Larsen, P. Lykke og
J.C. Manniche.
Universitetets årsberetning 2002 , redigeret af Informationskontoret.
AU i tal 2002 , redigeret af Budgetkontoret.
Årsrapport 2002, redigeret af Budgetkontoret
Universitetets engelsksprogede årsberetning 2002 , redigeret af Informationskontoret.
Aarhus Universitet i ord og billeder 2002.
Facts & Figures og Tal og Tabeller , foldere i lommestørrelse med oversigtstal for 2002,
organisationsdiagram og historie, redigeret af Informationskontoret.
Kortfoldere , kort over Aarhus Universitet, dels på dansk og dels på engelsk, redigeret af
Informationskontoret.
Studier ved Aarhus Universitet og Velkommen 2003 , 2 velkomsthæfter til de nye studerende,
redigeret af Studiekontoret.

Universitetets projekt ”Modernisering af Aarhus Universitet på nettet” medførte i 2003, at
ledelsen besluttede en netstedspolitik. Vi gennemførte derfor i 2003 et omfattende EU-udbud
og indgik i oktober kontrakt om indkøb af et Content Management System til brug på hele
universitetet. Informationskontoret har stået for projektledelsen i forbindelse med
EU-udbuddet og kontraktindgåelsen. Sideløbende med indkøbet af CMS har
Informationskontoret iværksat udbredelsen af Enhedsdesign på webben til mere end 40
forskellige enheder på universitetet.
Den rektorale gruppe vedrørende engelsk terminologi fastlagde i løbet af 2003 oversættelser
dels for gradsbetegnelser, fagkoder, intentioner, eksamensudskrifter og ”Diploma
Supplement” til eksamensbeviser dels for stillingsbetegnelser og en lang række øvrige
universitets- og uddannelsesrelaterede termer.
En af Informationskontorets opgaver er at finde frem til jubilarer, som inviteres med til
universitetets årsfest. I 2003 var det lykkedes os at finde frem til i alt 1013 25-års, 40-års og
50 års-jubilarer. Til årsfesten deltog i alt 162 personer, fordelt på fakulteterne som følger:
25-års

40-års

50-års

HUM

25

2

0

SUN

42

13

0

SAM

31

7

6

TEO

7

4

1

NAT

17

7

0

I alt

122

33

7

Informationskontorets medarbejdere har i 2003 deltaget i følgende konferencer:
Nordisk konference om ”Den digitale administration” i Göteborg 24.-25. oktober 2003. IT- og
Telestyrelsens seminarrække om Digital Forvaltning, København.
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Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets formidlings- og informationsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Fra 1.12.2004 samledes enhederne Informationskontoret, Nyhedstjenesten,
Erhvervskontakten, Fotoenheden og Telefonomstillingen under fællesbetegnelsen
Kommunikationsområdet (tidligere Informationskontoret). Kommunikationsområdet er en
enhed under universitetets fællesområde.
Året 2004 var præget af CMS til webben, etablering af praktik- og projektbørsen
Projektzone.dk og omlægning af universitetets avis.
Den 1. april rømmede Informationskontoret 3 kontorer i bygning 431 og flyttede ind i 4
kontorer i bygning 443. Der er planer om en tilbygning til Fredrikshus, og når denne står
færdig – forhåbentlig sommeren 2006 – skal Informationskontoret (p.t. bygning 431 og 443),
Nyhedstjenesten (p.t. Trøjborg) og AU-foto (p.t. Tandlægeskolen) samles her. Samtidig skal
Informationskontoret og Registraturen etablere en samlet ”indgang” – en
information/reception/modtagelse – for Aarhus Universitet.

Informationskontoret skal præsentere universitetet udadtil. Et af vore store arbejdsområder er
at udarbejde informationsmateriale og elektronisk information om universitetet og at hjælpe
andre med at tilrettelægge deres materiale.
Et andet hovedområde er orientering til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer
henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi
informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
Kontoret varetager sekretariatsarbejde for foreningerne Aarhus Universitets Venner og
International Spouses Group. Desuden er der ansat et antal studentermedhjælpere til at
passe universitetets reception, stå for rundvisninger og varetager afgrænsede opgaver.
I receptionen, der er placeret ved indgangen mellem bygning 430 og 431, sælges varer med
universitetets navn og segl.
I 2004 har der været ansat 4 AC’er, 2 BA’er, 2 korrespondenter og 1 it-medarbejder.
Pressekontakt og udgivelser
I det forløbne år har vi udsendt 89 pressemeddelelser. De udsendes elektronisk og bliver
samtidig lagt på nettet.
Informationskontoret bliver desuden benyttet af institutter og centre, som ønsker bistand til
at få pressekontakt og til at få lavet tryksager med et professionelt udseende. Endelig
redigerer og udgiver kontoret en række af universitetets fælles publikationer (se
Publikationer).
Besøgstjeneste
I 2004 har Informationskontorets studentermedhjælpere været guider ved 17 rundvisninger
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med i alt ca. 580 gæster. De besøgende har været grupper fra virksomheder, private
foreninger, gymnasiale uddannelser, folkeskoler, højskoler og andre videregående
uddannelser, blandt andet en gruppe lærere og rektorer fra Hviderusland.
Desuden har Lars Morell afholdt 3 rundvisninger i Søauditorierne om Per Kirkebys
loftsudsmykning.
EU’s rammeprogrammer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration
Aarhus Universitet fortsatte i 2004 med at anvende det engelske rådgivningsfirma Helix til
rådgivning i forbindelse med ansøgning om midler til EU’s 6. rammeprogram. 6 hele dage årlig
tilbydes rådgivning til forskere i forbindelse med forberedelserne til at lave ansøgning til
rammeprogrammet. Desuden er der oprettet en hjemmeside og et elektronisk nyhedsbrev.
Content Management System (CMS)
I 2004 blev Aarhus Universitets nye Content Management System (CMS) til styring, redigering
og præsentation af universitetets webinformation udviklet. Efter en lang periode med
tilpasninger, test og fejlretninger kunne systemet tages i brug i september 2004 for
www.au.dk, og straks derefter gik arbejdet i gang med at udbrede systemet til enhederne på
universitetet. Ved årsskiftet 2004-2005 har Informationskontoret afholdt såkaldte
kick-off-møder om overgangen til CMS’et med 4 af 5 fakulteter, ligesom der er afholdt møder
med ca. halvdelen af alle institutter om deres overgang. Dette arbejde vil fortsætte i hele
2005. Desuden er uddannelse i brug af CMS’et startet på Århus Købmandsskole.
Sideløbende har styregruppen for webprojektet fastlagt retningslinjer for bl.a.
enhedsnavigation, ligesom arbejdet med en række delprojekter er sat i gang:
forskningspræsentation, medarbejderhjemmeside og studieinformation.
Engelskudvalget
Engelskudvalget,der blev nedsat i 2000, har udarbejdet en omfattende liste over engelsk
terminologi, der blev lagt på nettet i april 2004. Denne elektroniske terminologiliste indeholdt
i 2004 1.700 termer i kategorierne studiefag (fagkoder), gradsbetegnelser,
stillingsbetegnelser, navne på udvalg og administrationens enheder samt en lang række
termer, der har relation til Aarhus Universitet specifikt og universitetsliv og uddannelse
generelt.
Jubilarer
En af Informationskontorets opgaver er at finde frem til jubilarer, som inviteres med til
universitetets årsfest. I 2004 var det lykkedes os at finde frem til i alt 1343 25-års, 40-års og
50 års-jubilarer. Til årsfesten deltog i alt 215 personer, fordelt på fakulteterne som følger:
25-års

40-års

50-års

HUM

26

3

2

SUN

47

13

0

SAM

63

12

7

TEO

16

1

1

NAT

23

2

0

I alt

175

31

9

Kurser og konferencer
Informationskontorets medarbejdere har i 2003 deltaget i følgende konferencer:
Ingeborg Christensen og Anders Frølund deltog i NUAS-informatørgruppens konference om
innovativ kommunikation i Åbo 5.-8. juni.
Anders Frølund deltog i NUAS-direktørsseminar med titlen ”Fremtidens universitetsdirektør” i
Nuuk, Grønland 10-14. august.
Ingeborg Christensen og Nils-Jørgen Rasmussen deltog i EUPRIO-konferencen
“Communicating Across Cultures” 2.-4. september.
Karen Fleng deltog i perioden 1. september til 17. november 2004 i kurset ”Integreret
kommunikation som udfordring” ved Handelshøjskolen i Århus.

I 2002 bevilgede Århus Amts Erhvervsudvalg 4 millioner kr. over en treårig periode til støtte
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til ”projekt brobygning”, der skal fremme og synliggøre kontakten til erhvervslivet. Arbejdet i
Erhvervskontakten har i 2004 været præget af fire større projekter:
Afdelingens hjemmeside . Et helt centralt formål med etablering af Erhvervskontakten var at
etablere en éntydig indgang til universitetet for de dele af erhvervslivet, der ikke allerede har
kontakt til universitetet eller nærmere kendskab til dets struktur. Som et led heri blev
afdelingens hjemmeside offentliggjort i begyndelsen af 2004
Etablering af en projekt- og praktikbørs: Projektzone.dk . Med henblik på at understøtte
mødet mellem studerende og virksomheder iværksattes et samarbejde med Handelshøjskolen
i Århus Projektzone.dk i begyndelsen af september. Børsen kom godt fra start og formidlede
de første tre måneder mere end 100 praktikpladser og projekter.
Konsulentkorps i tilknytning til Projektzone.dk. I slutningen af 2004 blev der etableret et
konsulentkorps, der skal tage kontakt til virksomheder, offentlige institutioner og andre
relevante parter med henblik på at identificere samarbejdsflader mellem virksomheden og de
to universiteters studerende. De to konsulenter er fysisk placeret i sTUDENTERHUS åRHUS.
ForskerKontakten på Aarhus Universitet. Som led i etablering af ForskerKontakten under det
jysk-fynske erhvervssamarbejde er den lokale kontaktperson placeret i Erhvervskontakten.
Opgaven er at yde vejledning til ansøgere, markedsføre initiativer samt deltage i tilknyttede
tværinstitutionelle aktiviteter.
Desuden er Center for Entrepreneurship placeret på Aarhus Universitet og associeret
Erhvervskontakten. Det er et center for Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Journalisthøjskole,
Det Jyske Musikkonservatorium, Handelshøjskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen i Århus og
Aarhus Universitet. Center for Entrepreneurship tilbyder alle studerende, dimittender, ph.d.studerende, undervisere og forskere på højere- og videregående uddannelsesinstitutioner, der
ønsker at starte en videnbaseret virksomhed eller bruge deres innovative evner i en
eksisterende virksomhed, kurser og seminarer i entrepreneurship samt coaching på
kompetencer, ideudvikling og koncepter. Endvidere etableres projektarbejdspladser, når der
skal udarbejdes forretningsplaner, forretningsudvikling og -konkurrencer (Venture Cup) samt
netværk med andre innovative og videnbaserede iværksættere og projektmagere.
Erhvervskontakten beskæftiger 2 AC’er og 1 kontorfuldmægtig.

Nyhedstjenesten beskæftiger 2 AC’er og 2 journalister.
CAMPUS
Efter 31 år med universitetsavisen information&debat var tiden moden til fornyelse, og
mandag den 13. september kom CAMPUS på gaden. Navnet er inspireret af det enestående
campus-byggeri, der udgør rammerne for Aarhus Universitet.
Redaktionen brugte i første halvdel af 2004 mange kræfter på at skabe en ny og mere
tidssvarende universitetsavis – en avis, hvor man kan læse den perspektiverende
nyhedsartikel, den inspirerende reportage, det nærgående interview og den sjove bagside, og
en avis, der samtidig informerer om de spændende foredrag og arrangementer, de nye bøger
og de korte meddelelser fra universitetet. CAMPUS udkom otte gange i 2004. CAMPUS
udkommer hver anden mandag i semestermånederne, ca. 21 gange om året. Den tidligere
universitetsavis information&debat udkom hver tredje uge, dvs. ca. 15 gange om året.
AU-gustus
Universitetets alumnemagasin, AU-gustus , udkom i 2004 som planlagt med fire numre – alle
indholdende et til to spændende temaer, herunder: ”Efter- og videreuddannelse”, ”50 år med
naturvidenskab”, ”Humanister i erhvervslivet”, ”Kristendommen til debat”, ”Bekæmp
folkesygdomme”, ”Folkets universitet” og ”Miljøviden i verdensklasse”. I 2004 faldt
portostøtten til blade og magasiner væk. For at holde budgettet var redaktionen nødt til at
finde alternative distributører til AU-gustus , som udsendes til ca. 41.500 abonnenter.

AU-foto har i 2004 oplevet, at pressefotografering er blevet en større del af det daglige
arbejde end tidligere, bl.a. på grund af magasinet AU-gustus og avisen CAMPUS . I årets løb
er der blevet leveret billeder til en række pjecer, plakater og foldere. Der har desuden været
opgaver for eksterne kunder. Afdelingen har den 1. september antaget Jakob Mark som
fotografelev.
AU-foto tilbyder i øvrigt kliniske optagelser, portrætter/gruppebilleder, billeder til internet,
undervisningsmateriale etc. Herudover udfører AU-foto diasskanning med billedbehandling,
filmfremkaldelse og papirkopier ud fra digitale filer.
Der var i 2004 ansat 1 fotograf og 2 fotografelever.
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Telefonomstillingen omfatter fire fakulteter: Humaniora, Samfundsvidenskaberne, Teologi og
Naturvidenskab, samt den centrale administration. Pr. 31.12.2004 var der på Aarhus
Universitet 5550 aktive lokalnumre, inkl. 535 mobilnumre.
Der er ansat tre TAP’er, heraf en på fuld tid.

Anders Frølund har indtil december 2004 været ordfører for planlægningsgruppen for
informatørgruppen under NUAS, Det Nordiske UniversitetsAdministrator-Samarbejde.
Ingeborg Christensen er medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitetsforlag og formand for
universitetets ”terminologiudvalg”. Hun fungerer som censor ved de erhvervssproglige
bachelor- og kandidatuddannelser i engelsk.
Anders Frølund er medlem af styregruppen for ”Modernisering af AU-web”.
Anders Frølund har deltaget i en AU-arbejdsgruppe med dekan Carsten Riis som formand, der
har udarbejdet forslag til registrering af forskningsformidling på Aarhus Universitet.
Bo Bjerre Jakobsen har været formand for universitetets analysegruppe vedrørende
forskningsadministration.
Kia Throen er den lokale kontaktperson for ForskerKontakten under det jysk-fynske
erhvervssamarbejde.

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 2004:
Aarhus Universitet i ord og billeder 2003 , redigeret af Informationskontoret
Acta Jutlandica, Aarhus Universitets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
Lærde Selskab, er udkommet med Writing Lives in Sport. Biographies, Life-histories and
Methods (Acta Jutlandica 78:3; Humanistisk Serie 77), redigeret af John Bale, Mette K.
Christensen og Gertrud Pfister.
AU-gustus , universitetets alumnemagasin, udkom 4 gange.
AU i tal 2003 , redigeret af Budget- og Planlægningskontoret.
CAMPUS , universitetets avis, udkom hver 2. uge fra 13.9.2004, indeholdende artikler,
debatstof og meddelelser fra Aarhus Universitet.
Facts and Figures og Tal og Tabeller , foldere i lommestørrelse med oversigtstal for 2003,
organisationsdiagram og historie, redigeret af Informationskontoret.
information&debat , universitetets avis, udkom hver 3. uge indtil 14.6.2004.
Konferencefaciliteter på Aarhus Universitet , redigeret af Teknisk Forvaltning.
Kortfoldere , kort over Aarhus Universitet, dels på dansk og dels på engelsk, redigeret af
Informationskontoret.
Studier ved Aarhus Universitet, Optagelse 2004 og Velkommen 2004 , 2 velkomsthæfter til de
nye studerende, redigeret af Studiekontoret.
Universitetets årsberetning 2003 og Universitetets engelsksprogede årsberetning 2003 ,
redigeret af Informationskontoret.
Årsrapport 2003, redigeret af Budget- og Planlægningskontoret.

26-11-2014 15:14

Årsberetning 2005 (informat/info)

1 af 4

Bilag 4

http://www.au.dk/om/profil/publikationer/informat/info/arsb2005/

Du er her: AU » Om AU » Profil » Informationsmateriale » Årsberetning 2005 (informat/info)

Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

Grundlaget for universitetets formidlings- og informationsvirksomhed er universitetets
formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle
viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de
enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på området. Desuden dækker
informationsvirksomheden en række aktiviteter og initiativer, der generelt informerer om
universitetets virke til interne og eksterne målgrupper.

I maj 2005 blev Anders Frølund konstitueret som kommunikationschef og Ingeborg
Christensen som souschef. Ingeborg Christensen ønskede at ændre arbejdsopgaver ved at gå
bort fra ledelsesopgaver og i stedet få flere faglige opgaver. Anders Frølund blev pr. 1. marts
2006 ansat permanent efter opslag.
Året 2005 var bl.a. præget af arbejdet med udvikling af PURE, ”Find en forsker”, u-days, og
Forskningens døgn.

Informationskontoret skal præsentere universitetet udadtil. Et af vore store arbejdsområder er
at udarbejde informationsmateriale og elektronisk information om universitetet og at hjælpe
andre med at tilrettelægge deres materiale.
Et andet hovedområde er orientering til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer
henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi
informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.
Kontoret varetager sekretariatsarbejde for foreningerne Aarhus Universitets Venner og
International Spouses Group. Desuden er der ansat et antal studentermedhjælpere til at
passe universitetets reception, stå for rundvisninger og varetager afgrænsede opgaver.
I receptionen, der er placeret ved indgangen mellem bygning 1430 og 1431, sælges varer
med universitetets navn og segl.
I 2004 har der været ansat 4 AC’er, 2 BA’er, 2 korrespondenter og 1 it-medarbejder.

I 2005 blev universitetets CMS (Site in a Box) udbredt til et stort antal fakulteter, institutter
og centre. 16 instituttet er aktive brugere af CMS’et, mens yderligere 5 Institutter forbereder
ibrugtagningen af CMS’et. 1 fakultet bruger CMS’et men 3 andre er i gang med at forberede
ibrugtagningen. Derudover benytter CMS’et til hjemmesider for 36 biblioteker,
forskningsprojekter og centre.
I slutningen af 2005 blev det besluttet at igangsætte et projekt med udvikling af nyt visuelt
design for universitetets web. Projektet vil blive gennemført i 2006.

I 2005 begyndte Informationskontoret arbejdet med tilretning af systemet PURE, der skal
anvendes til indtastning af forskeres publikationer, forsknings- og formidlingsaktiviteter,
forskningsområder og øvrige oplysninger til medarbejderhjemmesider. Oplysningerne skal
bruges til en række formål: årsberetning, statistisk indberetning bl.a. til Videnskabsministeriet
og Rektorkollegiet, visning på enhedernes web og visning på medarbejderens hjemmeside. I
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efteråret blev afholdt et pilotprojekt med deltagelse af fem enheder.
På en hjemmeside kaldet ”Find en forsker” skal det være muligt for brugere – f.eks.
journalister – at finde frem til forskere, der har kompetencer inden for et bestemt område.
Brugeren finder frem til forskerne ved at søge på emneord, som forskere har valgt som deres
kompetenceområder. Som en del af projektet skal den enkelte forsker derfor vælge
forskningsområder ud fra et nærmere defineret sæt af emneord i tre niveauer. ”Find en
forsker” lanceres i 2006.
I 2005 åbnede vi en ny indgang – Information til pressen – hvor hensigten er, at pressen
lettere skal kunne finde vej til relevant information. ”Find en forsker” vil blive et væsentligt
bidrag hertil.

I 2005 har Informationskontoret udsendt 93 pressemeddelelser. Pressemeddelelserne er
samtidig tilgængelige på universitetets web.

I 2005 har Informationskontorets studentermedhjælpere været guider ved 21 rundvisninger
med i alt ca. 590 gæster. De besøgende har været grupper fra virksomheder, private
foreninger, gymnasiale uddannelser, folkeskolder, højskoler og andre videregående
uddannelser.

Også i 2005 har Aarhus Universitet haft en samarbejdsaftale med det engelske
rådgivningsfirma Helix. Aftalen betyder, at forskere kan modtage personlig rådgivning i
forbindelse med forberedelserne til at lave ansøgning til EU’s rammeprogram. Den engelske
rådgiver træffes 6 gange årligt og kan desuden kontaktes via email. Aarhus Universitet har
desuden indgået en aftale med Århus-kontoret i Bruxelles om information og rådgivning inden
for de EU-områder, der rækker ud over rammeprogrammet. Begge aftaler administreres af
Informationskontoret.

Informationskontoret havde atter i 2005 ansvaret for universitetets årsfest. Som en del af
årsfesten inviteres 25-, 40- og 50-års kandidatjubilarer. I 2005 deltog 256 jubilarer i årsfesten
eller det faglige arrangement, som jubilarer bliver tilbudt:
25-års

40-års

50-års

HUM

41

2

0

SUN

66

14

13

SAM

46

16

7

TEO

13

7

3

NAT

26

8

0

I alt

192

41

23

Informationskontoret arrangerer på opfordring fra Videnskabsministeriet Forskningens Døgn,
der skal løbe af stabelen 5. maj 2006. I samarbejde med fakulteterne er valgt temaet
”Hjernen”.

Informationskontoret har i 2005 indgået i et samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i
Århus om at udvikle en netbaseret presseguide, der skal gøre det muligt for pressen at finde
eksperter inden for et fagområde på tværs af institutioner. Presseguiden blev lanceret i
slutningen af 2005.

Kommunikationsområdet havde i 2005 ansvaret for og den daglige projektledelse af u-days –
fælles åbent-hus-arrangement for 26 uddannelsesinstitutioner i Århus. En væsentlig del af
arbejdet har bestået i markedsføring af u-days, mens de enkelte institutioner selv står for den
praktiske planlægning af de respektive åbent-hus-arrangementer. I 2005 blev der valgt en
meget utraditionel markedsføring byggende på, at målgruppen – primært unge – selv skal
aktiveres og være med til både at skabe kampagnen og være med til udbrede den til andre
unge.
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I 2005 byggede Nyhedstjenesten videre på succesen med den nye universitetsavis CAMPUS ,
der blev lanceret i 2004. At dømme efter tilbagemeldinger det første år er det lykkedes at
skabe en flot og seriøs avis, der kan medvirke til at opbygge et fællesskab og en identitet
blandt studerende og medarbejdere på Aarhus Universitet.
CAMPUS udkommer hver anden mandag i semestermånederne, ca. 21 gange om året.

Universitetets alumnemagasin, AU-gustus udkom i 2005 som planlagt med fire numre – alle
indholdende et til to spændende temaer, blandt andet Kina og Aarhus Universitets
Forskningsfond,
Redaktionen har i årets løb modtaget mange positive tilbagemeldinger på AU-gustus fra
læserne.

AU-foto har i 2005 fortsat koncentreret sig om pressefotografering som en væsentlig del af
det daglige arbejde. Pressefotos leveres til Campus og AU-gustus , og fotograferne indgår i et
tæt samarbejde med redaktionen om billedsiden til de to publikationer. I årets løb er der
blevet leveret billeder til en række pjecer, plakater og foldere, ligesom flere institutter har
brugt AU-foto bl.a. til portrætbilleder af ansatte til webben. Der har desuden været opgaver
for eksterne kunder.

Efter etablering af universitetets netsted for erhvervslivet, af webstedet Projektzone.dk og det
tilknyttede konsulentkorps samt af den lokale kontaktenhed for ForskerKontakten – alt
sammen i 2004 – er arbejdet med at udfylde disse rammer gået i gang.
Netstedet for erhvervslivet har medført et større antal henvendelser fra virksomheder
angående samarbejde med forskere og studerende, og disse henvendelser har
Erhvervskontakten sagsbehandlet. Desuden er netstedet blevet yderligere udbygget fx med
flere kompetenceprofiler, hvor erhvervslivet kan overskue kandidaternes færdigheder.
Arbejdet med Projektzone.dk har i det første år medført oprettelse af 750 praktik- og
projektaftaler i virksomheder. Der har været mere end 50.000 besøgende og 570.000
sidevisninger på www.projektzone.dk, og hjemmesiden kom i 2005 op på at indeholde 700
studenterprofiler og 400 virksomhedsprofiler. 80 % af brugervirksomhederne har færre end
50 ansatte. En evaluering af arbejdet i september 2005 viste stor tilfredshed med initiativet
både hos studerende og virksomheder, bl.a. udtalte 89 % af virksomhederne, at tilknytningen
af en studerende havde medført et mere positivt syn på akademisk arbejdskraft, og alle
virksomhederne udtalte tilfredshed med de studerendes faglige kvalifikationer.
Konsulenterne har udover talrige møder med virksomheder og studerende deltaget i
erhvervsmesser, konferencer og erhvervsrådsmøder. Desuden blev der – som det første sted i
landet – gennemført 2 virksomhedsdating-aftener, hvor i alt 140 studerende og 37
virksomheder kunne tale praktik- og projektforløb 5 minutter af gangen. Dette medførte
omkring 500 individuelle samtaler.
Den lokale repræsentant for Forskerkontakten er placeret i Erhvervskontakten.
Forskerkontaktens styregruppe har ved udgangen af 2005 bevilget i alt 42 ansøgninger om
dannelse af netværk. 13 af disse netværk har udgangspunkt i Århus-området – svarende til
ca. en tredjedel. Og Aarhus Universitet er involveret i 8 af disse netværk – svarende til ca. en
femtedel af alle de bevilgede netværk.
Den lokale repræsentant deltager i styregruppemøder og andre tværinstitutionelle aktiviteter,
rådgiver og vejleder ansøgere, forestår markedsføring og opsøger relevante målgrupper på
universitetet og i erhvervsservicesystemet. Den lokale repræsentant deltager desuden i
netværk og i driften af netværk.
Erhvervskontakten har i 2005 deltaget i udarbejdelsen af PURE-hjemmesiden, bl.a. med Find
en Forsker -delen, hvor virksomheder og presse hurtigt og enkelt skal kunne få kontakt til
universitetets forskere. Arbejdet har bl.a. været at opstille dækkende emnekategorier til
søgningen.
Herudover har Erhvervskontakten deltaget i det konkrete arbejde i 3
forsknings-/erhvervslivsnetværk og holdt oplæg om virksomhedssamarbejde på
generalforsamlinger i erhvervsråd og andre virksomhedsorganisationer. Afdelingen har også
medvirket til opstart af Humanistisk Kursusvirksomhed for erhvervslivet under Det
Humanistiske Fakultet og til udarbejdelse af en OECD-rapport om højere
uddannelsesinstitutioners betydning for regional udvikling.
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Telefonomstillingen omfatter fire fakulteter: Humaniora, Samfundsvidenskab, Teologi og
Naturvidenskab, samt den centrale administration. Omstillingen indgår i stigende omfang i
løsning af ad-hoc-opgaver, der kan indpasses i den primære opgave at betjene kunder, der
ringer til universitetet.
Pr. 31.12.2005 var der på Aarhus Universitet 5975 aktive lokalnumre, inkl. 757
mobiltelefoner.

Medlemsstatus pr. 30.6.2005 var 51 virksomheder og 212 enkeltpersoner. Ved
generalforsamlingen talte rektor Lauritz B. Holm-Nielsen om sine ideer og ønsker til
samarbejdet med AUV.

ISG havde i 2005 50 deltagere. I gennemsnit mødes ca. 30 ægtefæller her onsdag formiddag i
semestermånederne på universitetet eller til arrangementer ude i byen. Informationskontoret
sørger for, at alle nyansatte udlændinge får et velkomstbrev fra rektor med engelsksproget
materiale om ISG, universitetet og byen. Desuden hjælper Informationskontoret ISG med de
praktiske ting ved arrangementerne.

Ingeborg Christensen er medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitetsforlag og formand for
universitetets terminologiudvalg. Hun fungerer ved sommereksamen for sidste gang som
censor ved de erhvervssproglige bachelor- og kandidatuddannelser i engelsk.
Anders Frølund er medlem af styregruppen for ”Modernisering af AU-web”, formand for den
nationale arbejdsgruppe for PURE og medlem af styregruppen, formand for styregruppen for
u-days, medlem af TV2-Østjyllands repræsentantskab og han var i foråret 2005 medlem af en
arbejdsgruppe under Rektorkollegiet, der har fastlagt en kategorisering af
forskningspublikationer og formidlingsaktiviteter.
Steffen Longfors er medlem af planlægningsgruppen for den årlige nationale konference for
informationsmedarbejdere ved universiteterne i Danmark.
Kia Throen er Aarhus Universitets lokale repræsentant for Forskerkontakten, et initiativ under
det jysk-fynske erhvervssamarbejde. Kia Throen deltager i Forskerkontaktens
styregruppemøder som repræsentant for Erhvervskontakten ved Aarhus Universitet.

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 2005:
Aarhus Universitet i ord og billeder 2004, redigeret af Informationskontoret
Acta Jutlandica, Aarhus Universitets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det
Lærde Selskab, er udkommet med 1) Aarhus Universitet 1978-2003(A.J. 78:2, serie u12), 2)
Litteraturen og det hellige(A.J. 80:1, Teologisk serie 21) 3) Roman Imperial Status Bases( A.J.
80:2, Humanistisk serie 78).
AU-gustus, universitetets alumnemagasin, udkom 4 gange.
AU i tal 2004, redigeret af Budget- og Planlægningskontoret.
CAMPUS, universitetets avis, udkom hver 2. uge i semestermåderne, indeholdende artikler,
debatstof og meddelelser fra Aarhus Universitet.
Facts and Figures og Tal og Tabeller, foldere i lommestørrelse med oversigtstal for 2004,
organisationsdiagram og historie, redigeret af Informationskontoret.
Kortfoldere, kort over Aarhus Universitet, dels på dansk og dels på engelsk, redigeret af
Informationskontoret.
Studier ved Aarhus Universitet, Optagelse 2005 og Velkommen 2005, 2 velkomsthæfter til de
nye studerende, redigeret af Studiekontoret.
Universitetets årsberetning 2004 og Universitetets engelsksprogede årsberetning 2004,
redigeret af Informationskontoret.
Årsrapport 2004, redigeret af Budget- og Planlægningskontoret.
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Årsberetning

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

2006 blev også på Kommunikationsområdet præget af fusionsarbejdet. I november måned
flyttede Informationskontoret, Nyhedstjenesten og AU-foto sammen i en ny tilbygning til
Fredrikshus og dermed er Kommunikationsområdet – bortset fra Telefonomstillingen – samlet
for første gang. I 2006 blev Anders Frølund fastansat som kommunikationschef efter 1 år som
konstitueret chef for området. I 2006 blev Erhvervskontakten udskilt fra
Kommunikationsområdet og lagt ind under Ledelsessekretariatet.

CAMPUS
I 2006 byggede Nyhedstjenesten videre på succesen med universitetsavisen CAMPUS, der
blev lanceret i 2004. Det er lykkedes at skabe en god og seriøs avis, der medvirker til at
opbygge et fællesskab og en identitet blandt studerende og medarbejdere på Aarhus
Universitet. CAMPUS udkommer hver anden mandag i semestermånederne, ca. 21 gange om
året, og er dermed den danske universitetsavis, der udkommer flest gange om året.
AU-gustus
Universitetets alumnemagasin AU-gustus udkom i 2006 med fire numre - alle med et bærende
tema, fra hjernen og nanoteknologi over fødevarer til Folkeuniversitetets 60-års-jubilæum.
Redaktionen har i årets løb modtaget mange positive tilbagemeldinger fra Augustus’ læserne.
AU-gustus udkommer medio marts, medio juni, ultimo september og medio december og
udsendes til ca. 50.000 alumner og abonnenter.
AU-foto
I 2006 har AU-foto primært arbejdet med at levere billedmateriale til universitetsavisen
CAMPUS og alumnemagasinet AUgustus. Desuden har afdelingen leveret fotos til en lang
række pjecer, foldere, plakater og websider for fakulteterne. En af årets helt store
tidskrævende opgaver har været at fotografere til Studieguide 2007, som blev lavet i
samarbejde med Studieforvaltningen og reklamebureauet Kirk & Holm. 2006 blev også året
hvor AU-foto flyttede fra atelieret på Tandlægeskolen, hvor afdelingen har hørt til siden 1958,
til nye lokaler på Fredrik Nielsens Vej.

Telefonomstillingen omfatter fire fakulteter: Humaniora, Samfundsvidenskab, Teologi og
Naturvidenskab, samt den centrale administration. Omstillingen indgår fortsat og i stigende
omfang i løsning af ad-hoc-opgaver, der kan indpasses i den primære opgave at betjene
kunder, der ringer til universitetet.
Pr. 31.12.2006 var der på Aarhus Universitet 6975 aktive lokalnumre, inkl. 856
mobiltelefoner.

World Wide Web
I slutningen af 2005 blev det besluttet at igangsætte et projekt vedr. udvikling af nyt visuelt
design for universitetets web. I løbet af 2006 er der blevet gennemført en række foranalyser,
herunder inspirationsmøder med de lokale webredaktører på AU og brugerundersøgelser med
4 af de primære målgrupper for webben. Projektet er herefter stillet i bero, indtil
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strategiprocessen i forlængelse af fusionerne er afsluttet.
PURE – registrering af forskningspublikationer, aktiviteter og forskningsområder
Informationskontoret har i 2006 forestået den videre udvikling og drift af PURE, der benyttes
til indtastning af forskeres publikationer, forsknings- og formidlingsaktiviteter,
forskningsområder og øvrige oplysninger til medarbejderhjemmesider. Oplysningerne bruges
til en række formål: årsberetning, statistisk indberetning til bl.a. Videnskabsministeriet og
Rektorkollegiet, visning på enhedernes web og visning på medarbejderens hjemmeside.
Find en forsker
I sommeren 2006 gik hjemmesiden "Find en forsker" i luften. "Find en forsker" gør det muligt
for brugere – f.eks. journalister – at finde frem til forskere, der har kompetencer inden for et
bestemt område. Brugeren finder frem til forskerne ved at søge på emneord, som forskere har
valgt som deres kompetenceområder. Som en del af projektet har den enkelte forsker således
valgt forskningsområder ud fra et nærmere defineret sæt af emneord i tre niveauer.
Pressekontakt
Informationskontoret har i 2006 udsendt 106 pressemeddelelser. Udover pressemeddelelser
og andre nyheder fra universitetet lægges i stigende grad også link på hjemmesiden til
nyheder fra fakulteterne. Samtidig er antallet af oversatte pressemeddelelser og nyheder på
universitetets engelske hjemmeside øget. ”Find en forsker” blev lanceret i efteråret 2006 og
gør det muligt for journalister at finde frem til eksperter inden for et forskningsområde uden
at kende universitetets organisation. Find en forsker er således også et godt redskab for
informationsmedarbejdere på universitet. Det er nu næsten altid muligt at hjælpe en
journalist, når vedkommende ringer for at få fat i en ekspert.
Presseguide Århus
Aarhus Universitet leverer fortsat eksperter til udvalgte emner på Presseguide Århus, der er et
samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner i Århus. Presseguiden gør det
muligt at finde eksperter på tværs af institutionerne ud fra bestemte emnekategorier.
Besøgstjeneste
I 2006 har Informationskontorets studentermedhjælpere været guider ved 22 rundvisninger
med i alt ca. 690 gæster. De besøgende har været grupper fra indland og udland fra
virksomheder, private foreninger, gymnasiale uddannelser, folkehøjskoler, højskoler og andre
videregående uddannelser.
Årsfest
Informationskontoret havde atter i 2006 ansvaret for universitetets årsfest. Som en del af
årsfesten inviteres 25-, 40- og 50-års kandidatjubilarer. I 2006 deltog 270 jubilarer i årsfesten
eller det faglige arrangement, som jubilarer bliver tilbudt:
25-års

40-års

50-års

HUM

20

11

5

SUN

46

20

23

SAM

60

8

12

TEO

8

7

3

NAT

25

22

0

Forskningens døgn
Informationskontoret arrangerer på opfordring fra Videnskabsministeriet Forskningens Døgn,
der skal løbe af stabelen den 27. april 2007. I samarbejde med fakulteterne er valgt temaet
”Mad”. Arrangementet skal foregå i Søauditorierne og kommer til at bestå af en kombination
af korte foredrag og boder med hands-on-aktiviteter. I 2006 havde Forskningens Døgn på
Aarhus Universitet ca. 1200 besøgende.
U-days
Kommunikationsområdet havde i 2006 ansvaret for og den daglige projektledelse af u-days –
uddannelsesdage i Århus, etableret i et samarbejde mellem 25 videregående århusianske
uddannelsesinstitutioner. En væsentlig del af arbejdet har bestået i markedsføring af u-days,
mens de enkelte institutioner selv står for den praktiske planlægning af de respektive u-daysarrangementer . Det blev i 2006 bestemt, at markedsføringskampagnen for u-days skulle
være en todelt kampagne, som fokuserede på, hvad Århus har at byde på såvel studie- som
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fritidsmæssigt.
Aarhus Universitets Venner
Medlemsstatus pr. 30.6.2006 var 51 virksomheder og 171 enkeltpersoner, hvilket er en
tilbagegang på 41 enkeltmedlemmer i forhold til 2005. Den årlige generalforsamling, der
normalt finder sted i oktober eller november, blev udskudt til 7. februar 2007.
International Spouses Group
ISG havde i 2006 50 deltagere. I gennemsnit mødes ca. 30 ægtefæller her onsdag formiddag i
semestermånederne på universitetet eller til arrangementer ude i byen. Informationskontoret
sørger for, at alle nyansatte udlændinge får et velkomstbrev fra rektor med engelsksproget
materiale om ISG, universitetet og Århus. Desuden fungerer Informationskontoret som
sekretariat for ISG og studentermedhjælpere hjælper med de praktiske ting ved
arrangementerne.
Internationalt samarbejde
Sandra Trefzer og Anders Frølund deltog i Euprio-konference i Vilnius, Lithauen. Anders
Frølund deltog i en nordisk alumne-konference i Oslo.
Aktiviteter i udvalg, kurser og konferencer
Ingeborg Christensen er medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitetsforlag og formand for
universitetets Engelskudvalg.
Anders Frølund er medlem af styregruppen for "Modernisering af AU-web", medlem af
styregruppen for PURE, formand for styregruppen for u-days, medlem af
erhvervsturismeudvalget under Århus Kommune og medlem af TV2-Østjyllands
repræsentantskab.
Steffen Longfors er medlem af planlægningsgruppen for den årlige nationale konference for
informationsmedarbejdere ved universiteterne i Danmark.
Udgivelser
Vore årlige standardudgivelser er som følger:
Årsberetning
Engelsk årsberetning
Aarhus Universitet i ord og billeder
Tal og tabeller
Facts and Figures
Kortfolder over universitetet (på dansk og på engelsk)
Desuden har vi hjulpet med at udfærdige:
Velkommen
Efteruddannelse for teknisk og administrativt personale
Årsrapport
AU i tal
Århus bogen
Flytning
Informationskontoret, Nyhedstjeneste og AU-foto flyttede i november måned ind i en ny
tilbygning til Fredrikshus, og dermed er Kommunikationsområdet – bortset fra
Telefonomstillingen – samlet for første gang. Samtidig betyder det, at Informationskontoret
ikke længere er direkte ansvarligt for pasning af en reception, da det nye byggeri samtidig har
medført, at der er oprettet et Informationscenter. Dette center samler al information til
studerende, kommende studerende og besøgende og hører under Studieforvaltningen.
Informationskontoret leverer materialer samt kioskvarer til Informationscentret.
Samarbejde
Informationskontoret har et stadig udvidet samarbejde med informationsmedarbejdere på
fakulteterne og de øvrige administrationsafdelinger. Ca. en gang månedligt mødes disse
informationsmedarbejdere og udveksler ideer og erfaringer og drøfter fælles tiltag.
Informationskontoret indgår desuden i det danske netværk af informationsmedarbejdere i
Danmark, hvor Steffen Longfors er medlem af planlægningsgruppen for den årlige nationale
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mmunikation/Ledergruppemoeder/STRATEGISKE_INDSATSOMRAADER_21-052014.pdf

STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER
FOR AU KOMMUNIKATION I 2014
INTRODUKTION
AU Kommunikation bidrager til realiseringen af AU’s målsætninger for forskning,
talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Det sker via effektfuld ekstern og
intern kommunikation, der centrerer sig om:
•
•
•
•
•

formidling af forskningsbaseret viden
synliggørelse af forskningsresultater
formidlingsaktiviteter der retter sig mod myndigheder, erhvervsliv og
civilsamfund
markedsføring af uddannelser
rekruttering og fastholdelse af forskere og studerende.

Kommunikationen skal være målrettet, motiverende og værdifuld for målgruppen,
samtidig med at den fremmer AU’s grundlæggende værdier: forskningsfrihed,
uafhængighed, fordybelse og nysgerrigt og kritisk samspil med omverdenen.
Derfor har ledergruppen i AU Kommunikation med udgangspunkt i AU’s strategi
2013-2020 udpeget tre særligt vigtige indsatsområder, der skal være afsæt for
prioritering af opgaver og projekter i AU Kommunikation.

TRE INDSATSOMRÅDER FOR AU KOMMUNIKATION I 2014
Med udgangspunkt i AU’s strategi for 2013-2020 og nye ressourcevilkår har
ledergruppen prioriteret tre særlige indsatsområder i 2014 for AU Kommunikation:
1) Intern kommunikation
2) Forskningsformidling, der når ud
3) Udvikling af kommunikation om uddannelserne og med de studerende.

1) INTERN KOMMUNIKATION
Den interne kommunikation skal skabe klare informationsveje og understøtte en
åben og dialogbaseret ledelseskommunikation.
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AU Kommunikation skal understøtte APV handleplanens mål om, at
ledelseskommunikation skal være så åben, gennemsigtig, anerkendende, relevant,
dialogbaseret og involverende som mulig, så medarbejderne føler sig velorienterede,
forstår instituttets/enhedens og AU ́s retning og beslutninger og får mulighed for at
reagere og engagere sig i beslutningsprocessen.
Vi skal fortsat forbedre kommunikationen, så den altid udformes i et
modtagerperspektiv, hvor sprog og indhold er målrettet de medarbejdere og
studerende, som er målgruppen.
Informationsoverload skal undgås ved større koordinering af den interne
kommunikation og ved at etablere effektive kommunikationskanaler og gøre det åbne
intranet (studie- og medarbejderportaler) mere overskueligt og intuitivt forståeligt.
Vi skal arbejde for dialog og kommunikation, der er transparent, konsistent og
vedkommende. Målet er at motivere og engagere medarbejdere og studerende.

2) FORSKNINGSFORMIDLING, DER NÅR UD
Forskningsformidling er en af de vigtigste måder for AU at vise, hvordan forskningen
er med til at skabe værdi i samfundet. AU Kommunikation bidrager ved at formidle
forskningen på en interessant måde, relevant og målrettet de forskellige målgrupper.
Via tæt kontakt og gode relationer til forskerne rådgiver vi om vinkler,
nyhedskriterier, medier, timing og kommunikationsformer. AU Kommunikations
opgave er samtidig at sikre, at vi får fokus på de strategisk vigtige forskningsområder,
så vi også med forskningsformidlingen støtter op om AU’s overordnede strategi,
herunder blandt andet at styrke AU’s omdømme som et førende internationalt
universitet, understøtte AU’s internationalisering gennem international
forskningsformidling samt skabe opmærksomhed om AU’s forskning hos potentielle
bevillingsgivere og centrale interessenter, herunder AU’s alumner.
Gennem forskningsformidlingen sætter vi AU på landkortet, præger dagsordenen og
debatten i medierne. Vi tydeliggør AU’s mangfoldighed og understøtter strategien om
dels at være et forskningsintensivt universitet og dels at gøde jorden for, at forskerne
henter eksterne bevillinger hjem. Indsatserne skal vi så vidt muligt måle, og vi deler
resultaterne med forskeren og de faglige miljøer.

3) REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF STUDERENDE
Rekruttering af studerende bidrager i væsentlig grad til universitetets
kerneaktiviteter indenfor uddannelse. Mere end 25.000 personer søger optagelse på
Aarhus Universitet hvert år og over 7000 tilbydes en plads.
En ny rekrutteringsstrategi fastlægger rammerne for AU’s rekruttering af studerende.
Aarhus Universitet ønsker at tiltrække studerende på et fuldt oplyst grundlag, der
kan danne basis for et sikkert valg af uddannelse og dermed give den bedste
mulighed for gennemførsel. Derfor vil Aarhus Universitet fundere
rekrutteringsaktiviteterne på mødet med universitetet i de miljøer, hvor
uddannelserne foregår eller i de kommende studerendes eget miljø, ligesom de
nuværende studerende i høj grad inddrages som ambassadører for universitetet og
dets uddannelser.
AU’s rekrutteringsaktiviteter gennemføres i et tæt samarbejde mellem AU Studier,
AU Forskning og Talent, AU Viden og AU Kommunikation. Nogle aktiviteter har sit
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udspring i de enkelte hovedområder, ligesom AU Kommunikation fungerer som
koordinator for en række tværgående projekter. AU Kommunikations hovedopgave
er at tilvejebringe rammerne for aktiviteterne samt at markedsføre dem, mens
indholdsdelen varetages af AU Studier eller AU Forskning og Talent (internationalt).
Desuden medvirker AU Kommunikation i kontakten til ledelsen omkring
politikudvikling og budget.
Rekruttering handler også om fastholdelse af de studerende.
Studiefremdriftsreformen udgør en stor udfordring for AU i 2014 og vil udfordre
vores evne til at fastholde studerende allerede fra sommeren 2014. AU
Kommunikation spiller en central rolle i både implementeringsprocessen og i at
sikre, at enhver studerende føler sig velorienteret og har ubesværet adgang til den
information, man har brug for som studerende på Aarhus Universitet. Vi vil
understøtte, at AU kan fastholde og engagere de studerende ved at lave
vedkommende kommunikation om livet på studiet og campus.
MÅLSÆTNINGER FOR OPGAVELØSNINGEN
Ledergruppen har tre målsætninger for opgaveløsningen i AU Kommunikation:
1. Høj kommunikationsfaglig kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.
2. De faglige og administrative enheders kommunikationsbehov er i centrum.
Kommunikationspartneren er derfor i løbende dialog med enhederne for at
sikre en gennemsigtig og tydelig prioritering af kommunikationsopgaverne.
3. Effektiv ressourcestyring er nødvendig for at kunne opfylde de behov som
interne og eksterne interessenter stiller til os.
UNDERSTØTTELSE AF TOPPRIORITEREDE PROJEKTER PÅ AU
Ledergruppen i AU Kommunikation vil i perioden 2014-2015 disponere sine
ressourcer i hver enkelt enhed efter de tre strategiske indsatsområder prioriteret ud
fra lokale behov på hovedområderne samtidig med, at der tages højde for allokering
af de nødvendige ressourcer til de vigtigste projekter for hele AU – prioriteret af
Universitetsledelsen på hele Universitetets vegne i februar 2014.
De 10 topprioriterede projekter på AU i 2014-2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institutionsakkreditering
Fremdriftsreform
LMS
Digital eksamen
EDDI
Undervisningsplanlægningssystem
Projekt vedr. internationalisering af uddannelser
Ph.d.-Planner
SPARTO
Tidshåndtering på AU

Læs mere om de topprioriterede projekter og hvorfor de er særligt prioriterede på
adressen: http://medarbejdere.au.dk/projekter
April 2014.
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KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

Det kommunikerende universitet 2008-2012
1. Aarhus Universitet som kommunikerende universitet
2. Målsætninger og grundværdier
3. Tid til kommunikation – kommunikation til tiden
3.1 Førende og fornyende kommunikation – broen til samfundet
3.2 Rådgivning og videnudveksling
3.3 Forsknings- og uddannelseskommunikation
3.4 Studiemiljø for livet – kommunikation til studerende
3.5 Netværkskommunikation og partnerskabskommunikation
3.6 Bredere forskningsformidling
3.7 Markedsføring og branding
4. Intern kommunikation og videnudveksling
4.1 Ansvar og kompetencer
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1. Aarhus Universitet som kommunikerende
universitet
Aarhus Universitet ønsker at gavne samfundet ved at styrke en kommunikationsindsats,
der bidrager til at udvikle samfundets generelle velfærd og velstand gennem relevant
oplysning, samfundsmæssig diskussion, tilvejebringelse af nyttig videnudveksling og
uddannelse af samfundets borgere.
For Aarhus Universitet er det afgørende, at universitetets samlede videnbase står til
rådighed for samfundet. Den styrkede kommunikation skal forstås som Aarhus
Universitets åbne invitation til universitetets omverden til at tage del i den nationale og
internationale relevante videnudveksling mellem universitet og samfund.
Pejlemærket bliver Aarhus Universitet som et kommunikerende universitet 2008-2012.
Aarhus Universitet er et åbent universitet, der prioriterer rettidig, troværdig, anvendelig
og fornyende kommunikation via mange kanaler. Kommunikationspolitikken er
grundlaget for, at Aarhus Universitets viden for alvor bringes i spil: indadtil i samarbejdet
mellem universitetets ledelse og medarbejdere og mellem hovedområderne. Udadtil i
forhold til universitetets samarbejdspartnere både inden for og uden for akademia – andre
videninstitutioner og forskningsmiljøer, myndigheder, virksomheder, sektorer, brancher
og borgere i ind- og udland. Aarhus Universitet ønsker at vise sin værdi som en central
viden- og kulturbærende institution nationalt og internationalt.
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Aarhus Universitet vil styrke sin position og synlighed internationalt inden for forskning,
uddannelse, rådgivning og videnspredning. Universitetet vil gerne anerkendes
internationalt som en attraktiv arbejdsplads, et attraktivt studiested og en god og aktiv
samarbejdspartner. Kommunikationsindsatsen skal afspejle dette
internationaliseringsønske.
Aarhus Universitet dækker hele forskningsspektret – fra grundforskning over anvendt
forskning og strategisk forskning til myndighedsrådgivning. Aarhus Universitet er
desuden en stor arbejdsplads og en organisation, der tilstræber stor åbenhed om
universitetets samlede aktiviteter. Det betyder, at Aarhus Universitet skal støtte
medarbejderne i de mange forskellige kommunikationsopgaver, der knytter sig til et
universitet.
Aarhus Universitets ni hovedområder dækker tilsammen hele uddannelses- og
formidlingsspektret fra ph.d.-uddannelser over bachelor-, kandidat- og
masteruddannelser til efteruddannelses- og folkeuniversitetsvirksomhed,
teknologioverførsel og myndighedsrådgivning, museumsaktiviteter, biblioteker og meget
mere.

2. Målsætning og grundværdier
Aarhus Universitet har følgende målsætninger og grundværdier i arbejdet med
kommunikationen.
- Videnudveksling og tilgængelighed: Aarhus Universitet vil skabe lette og
overskuelige indgange til universitetets forskning, uddannelser og øvrige aktiviteter.
Borgere og interessenter skal kunne finde frem til ønskede oplysninger uden besvær.
Kravet om tilgængelighed rækker videre end til passivt at besvare omverdenens
henvendelser. Derfor opsøger Aarhus Universitet også aktivt relevante målgrupper, i de
rigtige miljøer og ved brug af de rigtige medier.
- Professionel kommunikationsindsats: Aarhus Universitet vil tage initiativer til
fortsat udvikling af kommunikationsindsatsen og stille de nødvendige ressourcer og
redskaber til rådighed for en kommunikationsindsats præget af såvel professionel drift
som løbende kompetenceudvikling. Aarhus Universitet mål er at kunne demonstrere
forbilledlige eksempler på, hvordan et moderne universitet kan organisere en professionel
og fremadrettet kommunikation og videnudveksling.
- Kritisk-konstruktiv tilgang: Aarhus Universitets kommunikation skal være kritisk
og konstruktiv. Kritisk, fordi kommunikationen har rod i et uafhængigt universitet, som
skal bidrage til en fri, kritisk og saglig offentlig debat med respekt for forskningsfriheden
og den enkelte medarbejders grundlovssikrede ytringsfrihed. Konstruktiv, fordi
kommunikationen også skal være relevant, brugbar og forståelig i andre sammenhænge
end i universitetets egen.
- Fornyende og original : Aarhus Universitet lægger vægt på at kommunikere
fornyende og originalt med omverdenen med respekt for såvel det akademiske
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udgangspunkt som de præmisser, der er modtagerens. Universitetets synlighed,
indflydelse og anerkendelse skal styrkes gennem en original og fornyende
kommunikation.

3. Tid til kommunikation – kommunikation til tiden
Målsætninger og værdier for det kommunikerende universitet nås ikke med ét slag.
Forskellige initiativer vil blive taget for at støtte de strategiske indsatsområder, som er
beskrevet i Aarhus Universitets strategi 2008-2012. Hermed bliver kommunikationen en
integreret del af Aarhus Universitets virksomhed og kerneaktiviteter.
Kommunikationsindsatsen skal afspejle sig i dagligdagen, lige fra den strategiske
planlægning til medarbejderudviklingssamtalen. Målet er, at de enkelte forsknings- og
uddannelsesmiljøer og administrative enheder som et almindeligt led i al
aktivitetsplanlægning vurderer og tilrettelægger kommunikationsmuligheder,
ansvarsfordeling og timing. ”Tid til kommunikation” og ”kommunikation til tiden” er
vigtige huskeråd for al forsknings- og uddannelseskommunikation.
3.1 Førende og fornyende kommunikation – broen til samfundet
Aarhus Universitet vil styrke vidensamfundet gennem uafhængig og inspirerende
kommunikation.
Aarhus Universitet ønsker at være i front, bl.a. ved at gøre brug af forskningsbaseret viden
om kommunikationsformer, medier og teknologier til at kommunikere universitetets
forskning og øvrige viden. Universitetet vil i de kommende år udvælge et mindre antal
indsatsområder inden for universitetets kerneaktiviteter med henblik på en særlig indsats
for at profilere disse områder og de opnåede resultater. Det kan være forskningsområder,
uddannelsesinitiativer, tværgående samarbejder etc. Det er samtidig målet at identificere
og udbrede virkemidler til en sådan særlig profilering.
Ud over de kendte, stærke kommunikationskanaler skal indsigt i videnskabsjournalistik
bruges aktivt til at varsle og kommunikere relevant viden i en form, som kan inspirere til
politisk debat og omsættes til praksis via for eksempel rådgivning, videnudveksling eller
teknologioverførsel.
3.2 Rådgivning og videnudveksling
Aarhus Universitet vil iværksætte et styrket kritisk-konstruktivt samarbejde præget af
rådgivning og videnudveksling med relevante nationale og internationale myndigheder,
institutioner og virksomheder. I rådgivningsarbejdet er det vigtigt at være opmærksom på
de ønsker til timing og kommunikationskanaler, som den enkelte modtager har, men også
at sikre, at universitetets viden kommunikeres til borgerne til gavn for den demokratiske
debat, f.eks. gennem medierne.
Aarhus Universitet vil desuden intensivere det strategiske arbejde med erhvervsrelationer,
alumneaktiviteter og videnklubber med henblik på, at universitetets viden kan komme
samfundet til gavn.
3.3 Forsknings- og uddannelseskommunikation
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Aarhus Universitet ønsker at kommunikere sin viden og sine resultater både til den
danske og internationale offentlighed. Alle væsentlige resultater og al kerneviden bør
således kommunikeres til de relevante målgrupper. I den sammenhæng skal Aarhus
Universitet gøre brug af både eksterne medier og egne medier, af velkendte og nye
kommunikationskanaler. Aarhus Universitet ønsker at benytte sig af forskellige kanaler i
ind- og udland for dermed at kunne henvende sig til læsere, lyttere og seere med
interessant forsknings- og videnkommunikation og solide uddannelsestilbud. Det vil sige,
at Aarhus Universitet vil være eksponent for et konstruktivt og fornyende møde mellem
videnskab og journalistik og dermed bidrage til nye perspektiver på, erfaringer med og
oplevelser af forskning.
3.4 Studiemiljø for livet - kommunikation til studerende
For alle studerende vil der blive stillet moderne kommunikations- og informationskanaler
til rådighed som en integreret del af et moderne studiemiljø. Den enkelte studerendes
ansvar er at opsøge og gøre brug af disse muligheder, der vil blive gjort så attraktive og
udfordrende som muligt. Kommunikation skal bidrage til det gode studieliv – og
kommunikationen med og kontakten til universitetet må gerne være livsvarig. Aarhus
Universitet vil forstærke formidlingen af overgangene fra studieliv til arbejdsliv – og
tilbage igen – og kommunikationen kan f.eks. ske gennem alumneaktiviteter.
3.5 Netværks- og partnerskabskommunikation
Attraktive uddannelsestilbud i tråd med samfundets behov forudsætter et målrettet
arbejde med netværks- og partnerskabskommunikation i forhold til de fødekæder og
aftagere, universitetet har til sine uddannelser nationalt og internationalt. Aarhus
Universitet vil derfor arbejde fokuseret med videnudveksling mellem universitetet og
andre relevante uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
3.6 Bredere forskningsformidling
Universitetet lægger vægt på synliggørelse af alle universitetets formidlings- og
kommunikationskanaler. Her står universitetets museer, forskerparker, sommerskoler,
folkeuniversitetet samt forlagsvirksomhed for aktiviteter, der skal synliggøres stærkere, så
viden bringes i spil med relevante grupper i samfundet.
3.7 Markedsføring og branding
Aarhus Universitet vil markedsføre sine fire kerneaktiviteter (forskning, talentudvikling,
rådgivning og uddannelse) i ind- og udland. Målet er, at universitetet skal være kendt for
sin fremragende forskning og fokuserede talentudvikling for at kunne tiltrække attraktive
medarbejdere, gæsteforskere og samarbejdspartnere. Målet er også at udbrede kendskabet
til universitetets forskningsbaserede rådgivning til nye og eksisterende kunder. Endelig er
det målet at tiltrække de bedste studerende fra ind- og udland, uanset om de studerende
søger viden om bachelor-, kandidat-, ph.d.-uddannelser, eller om de orienterer sig mod
efter- og videreuddannelse. Kommunikationen vil også tage højde for de forskelle, der er i
kommunikationen med danske og udenlandske studerende.
Markedsføringen af universitetets mange forskellige tilbud bør finde sted på flere
medieplatforme afhængige af målgruppen. På uddannelsesområdet vil Aarhus Universitet
levere en solid markedsføring og sikre sammenhæng til introducerende
vejledningsindsats, der skal give de studerende et så inspirerende og klart billede som
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muligt af deres kommende studium.
For at komme i kontakt med kommende nationale og internationale medarbejdere,
gæsteforskere, studerende og samarbejdspartnere vil der blive arbejdet systematisk med
målgrupper, deres medieadfærd, deres informationsbehov etc.

4. Intern kommunikation og videnudveksling
Forudsætningen for at skabe en god og udviklende arbejdsplads for universitetets ansatte
og studerende er troværdig og rettidig kommunikation på alle niveauer. Det er ikke blot
en opgave, men også en investering. Kommunikation bliver dermed en integreret aktivitet,
da gennemsigtighed og åbenhed omkring den interne organisation, administration,
samarbejdsrelationer og beslutningsgange er forudsætningen for, at man kan udføre sit
arbejde godt. Derfor vil kommunikationen i stigende omfang foregå på både dansk og
engelsk tilpasset de interne målgrupper. Samtidig danner effektiv videndeling grundlag
for engagement og medleven i hverdagen.
En styrket kommunikation vil ikke blot binde universitetet bedre sammen indadtil, men
også gøre det lettere for omverdenen af borgere, kommende studerende og interessenter
at forbinde sig med universitetet. Den interne kommunikation skal binde organisationen
sammen på tværs af organisatoriske enheder, for eksempel gennem forbedrede og flere
kanaler som fælles intranet, interne nyheder, linjekommunikation,
ledelseskommunikation etc.
Aarhus Universitet har netop gennemgået en række store fusioner, der stiller særlige krav
til den interne kommunikation. For eksempel har universitetet startet på at udvikle en
fælles designlinje. Og universitetet er gået i gang med at introducere net-teknologier og
procedurer for en stærk kommunikation på tværs af hovedområder, institutter, afdelinger,
forskningscentre og studiemiljøer.
En afgørende forudsætning for at styrke Aarhus Universitet som et kommunikerende
universitet er at få opbygget de nødvendige kompetencer hertil. Det gælder såvel på
ledelsesniveau som blandt forskere, kommunikationsmedarbejdere og øvrige
medarbejdere.
Kommunikationsenhederne – centralt og på hovedområdeniveau – skal understøtte en
åben, synlig og motiverende ledelse ved i fornødent omfang at være sparringspartnere i
forhold til ledelseskommunikation og fastlæggelsen af strategi for kommunikationen på
alle niveauer. Den kommunikerende leder skal ses som en del af en professionel og
sammenhængende ledelsesindsats. Kommunikationsindsatsen skal anerkendes ved at
indarbejde den i strategiplaner, handleplaner, ansøgninger,
medarbejderudviklingssamtaler mv.
Ikke alle er naturtalenter til at kommunikere til et bredere publikum. Aarhus Universitet
vil få kravet om en styrket kommunikation til at rime med kompetencerne til at løse
opgaverne. Det vil ske ved at tilbyde sammenhængende tilbud i uddannelse og
efteruddannelse af både forskere og andre medarbejdergrupper, hvor det er relevant.
Aarhus Universitet vil systematisk tilbyde alle ph.d.-studerende meriterende kurser i
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forskningskommunikation – og følge dette tilbud op med mere avancerede kurser til
adjunkter og øvrige kursustilbud til relevante medarbejdergrupper.
Formålet med uddannelsesløftet er at støtte medarbejderne i deres kompetenceudvikling
for at forbedre den generelle kommunikationsindsats, men også de mere fokuserede
aktiviteter som f.eks. markedsføring af uddannelser, organisering af alumneaktiviteter,
styrket forskningskommunikation etc.
4.1 Ansvar og kompetence
Det kommunikerende universitet kan kun realiseres, når ledelse, medarbejdere og
studerende engagerer sig i at styrke deres kommunikation. Det afgørende skridt frem mod
det kommunikerende universitet handler om at gøre kommunikationsindsatsen til en
integreret del af løsningen af de hovedopgaver inden for forskning, undervisning, øvrig
formidling og administration, som i forvejen løses.
Rektoratet har ansvar for at skabe forpligtende og gode rammer for at kunne engagere
sig i kommunikation på alle niveauer, at fastlægge mål for indsatsen og at formulere en
incitamentsstruktur på området.
Hovedområderne har – inden for de overordnede rammer – ansvaret for at udfolde
indsatsen, som der måtte være konkret behov for. Princippet er, at hovedområderne skal
afsætte tid og ressourcer for at styrke forskeres, studerendes og medarbejderes
kommunikationsindsats. Det handler om både ansvar og frihed: ansvar for, at den interne
og eksterne kommunikation inden for de overordnede besluttede rammer er
velfungerende, målrettet og effektiv – frihed til at forme indsatsen med respekt for det
enkelte hovedområdes til enhver tid gældende opgavesammensætning.
Den lokale ledelse af for eksempel et institut har ansvaret for at sammensætte og
facilitere medarbejdergrupperne, så de pågældende grupper af medarbejdere samlet set er
i stand til at varetage en professionel kommunikationsindsats.

5. Kommunikationsindsatsens organisering
Aarhus Universitet har en kommunikationsafdeling og et presseberedskab i tilknytning til
rektoratet – og en række kommunikationsafdelinger i tilknytning til hovedområderne.
Den samlede opgave for alle kommunikationsmedarbejdere er at sikre, at
kommunikationsredskaber og -kanaler, rådgivning, medietræning etc. stilles til rådighed
for ledelse, medarbejdere, studerende og omverden.
Princippet for arbejdsdelingen mellem den centrale kommunikationsafdeling og
hovedområdernes kommunikationsafdeling er, at ansvaret for
kommunikationsopgavernes løsning er placeret så tæt på de involverede forskere,
studerende og medarbejdere som muligt. Det giver en frihed lokalt, men også et markant
lokalt ansvar for at koordinere og inddrage andre relevante parter og områder i indsatsen.
For at bidrage til den gensidige koordinering på tværs oprettes: 1) et
kommunikationsudvalg under ledelse af prorektor for videnspredning og med deltagelse
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af repræsentanter for hvert hovedområde og den centrale kommunikationsafdeling og 2)
et erfaringsnetværk med deltagelse af alle kommunikationsansatte.
Der er opgaver, som involverer hele universitetet, og som derfor enten koordineres
og/eller løses af den centrale kommunikationsafdeling eller af nogle af hovedområdernes
kommunikationsafdelinger med spidskompetencer i forhold til dele af kommunikationen.
Disse opgaver kan være tilvejebringelse, planlægning og udvikling af fælles:
•
•
•
•

retningslinjer for sammenhængende profilering af universitetet
medier og kommunikationskanaler som fælles aviser, magasiner, tv- og
radiostudier, intranet etc.
begivenheder som for eksempel Forskningens Døgn, årsfest, særlige
uddannelsesdage, markedsføring af uddannelser etc.
krisestyring.

6. Det videre forløb
Aarhus Universitet vil vurdere, hvilken organisationsform og kompetencefordeling der
bedst understøtter realisering af kommunikationspolitikken. Ansvar og
kompetencefordeling skal fastlægges, så det står klart, hvilke opgaver der løses af den
centrale kommunikationsafdeling og det centrale presseberedskab – og hvilke opgaver og
kompetencer der mest hensigtsmæssigt placeres decentralt ved hovedområderne og øvrige
institutioner
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BESLUTNINGER SOM
OPFØLGNING PÅ
PROBLEMANALYSEN

Universitetsledelsen den 22. oktober 2014
Aarhus Universitet

Bilag 7

Den 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen universitetsledelsens plan om at iværksætte en opfølgning på
den faglige udviklingsproces. Målet var at få identificeret og håndteret de betydende problemfelter, som
Aarhus Universitet stod med efter de store reorganiseringer.
Hermed fremlægger universitetsledelsen beslutninger til håndtering af de identificerede problemfelter på
universitetet.
Universitetsledelsens forslag til beslutninger har været i høring i perioden den 15. august til den 19.
september 2014. Universitetets medarbejdere og studerende har vist et stort engagement i processen, hvilket
antallet af høringssvar vidner om. Der er indsendt 168 høringssvar på i alt ca. 600 sider. Bidragene kommer
fra vedtægtsbestemte organer, forskergrupper, faglige organisationer, studenterorganisationer, grupper af
medarbejdere og enkeltpersoner. Universitetsledelsen kvitterer for de mange konstruktive bidrag og den
aktive deltagelse i processen med at finde løsninger. Alle høringssvar er indgået i overvejelserne ved
udarbejdelsen af de endelige beslutninger i dette dokument.
Sammen med respekt for universitetets diversitet og behov for fleksibilitet er grundlaget for beslutningerne i
dette dokument et ønske om at skabe de bedste betingelser for at sikre en stærk faglighed og høj kvalitet i
universitetets kerneydelser. Kerneydelser som alle universitetets medarbejdere – videnskabelige og tekniskadministrative – er med til at understøtte. Det fordrer, at Aarhus Universitet er en inspirerende ramme for
medarbejdere og studerende med gode arbejds- og studievilkår, inddragelse af medarbejdere og studerende
samt en nærværende og visionær ledelse.
Beslutningerne omfatter konkrete ændringer inden for ledelsesdelegering og -nærvær, medinddragelse,
kommunikation, organisatorisk indretning af fakulteterne og administrativ understøttelse. Beslutningerne
ændrer ikke ved universitetets overordnede organisering i fire fakulteter og en enhedsadministration, da
universitetsledelsen mener, at det sikrer robustheden overfor de stigende eksterne krav. En robusthed der,
sammen med høj faglig kvalitet, er afgørende for, at universitetet fortsat kan fastholde og forbedre sit
udgangspunkt som et internationalt anerkendt forskningsintensivt universitet.
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I.

LEDELSESDELEGERING OG NÆRVÆR

Der skal ske en reel medinddragelse af medarbejderne og de studerende i centrale beslutningsprocesser.
Inddragelsen skal ske inden for rammerne af universitetsloven og Aarhus Universitets vedtægt, som
tilsammen fastlægger ledelsens endelige ansvar og beslutningskraft. En inddragende ledelsespraksis
forudsætter blandt andet en ledelsesstreng, der agerer sammenhængende på baggrund af klare roller og
beføjelser. Derfor er det besluttet, at der etableres ledelsesteams på alle niveauer i organisationen med klare
beføjelser og beslutningskompetencer. Som det fremgår af figuren nedenfor, lægges der op til, at den enkelte
leder også deltager i ledelsen af niveauet lige over. Hensigten er at inddrage lederen i beslutninger, der
påvirker hele enheden og samtidigt sikre, at beslutninger tages på bedst muligt informeret grundlag. Det
inkluderer også den administrative understøttelse af beslutningerne. Herved sikres sammenhængen på tværs
af organisationen samt øget inddragelse af en bredere gruppe.
Skitse af ledelsesniveauer på Aarhus Universitet med angivelse af de forskellige ledelsesteams:

Universitetsledelse

Fakultetsledelse

Institutledelse

Afdeling/sektion

(*) Behovet for underinddeling eksisterer ikke på alle institutter, så her skal der være fleksibilitet i forhold til
underorganisering. Denne bør afklares på institutniveau med inddragelse af medarbejderne. Herudover eksisterer der på
Aarhus Universitet adskillige enheder (store centre, nationale centre og skoler), som har institutlignende karakter. Disse
enheder betragtes i ovenstående figur som institutter.

•

Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektør og de fire dekaner.
Universitetsledelsen udarbejder universitetets overordnede mål og budget, der godkendes af Aarhus
Universitets bestyrelse. Universitetsledelsen godkender fakulteternes og administrationens budgetter og
aftaler deres resultatmål. Herudover behandles emner, der er fælles for hele universitetet.

•

Fakultetsledelsen består af dekan, prodekaner, institutledere, administrationschef og eventuelt
chefrådgiveren. Fakultetsledelsen udarbejder fakultetets overordnede mål og budget, godkender
institutternes budgetter og aftaler deres resultatmål. Fakultetsledelsen fastlægger budgettet for det
administrative center. Herudover behandles emner, der er fælles for hele fakultetet.

•

Institutledelsen består af institutlederen, viceinstitutlederne, eventuelt afdelings-/sektionslederne og
institutsekretariatslederen. Institutledelsen udarbejder med inddragelse af de relevante medarbejdere
instituttets budget og aftaler resultatmål, hvor dette er nødvendigt. Hvor der eksisterer
afdelinger/sektioner med økonomiansvar, godkender institutledelsen deres budgetter og aftaler deres
resultatmål. Herudover behandles emner, der er fælles for hele instituttet.
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En vigtig forudsætning for reel medinddragelse er en højere grad af uddelegering af beslutningskompetence
til det lokale ledelsesniveau for derved at skabe et tilstrækkeligt decentralt ledelsesrum. Endelig er ledelsens
nærvær og synlighed afgørende. Dette forudsætter, at de store institutter og andre enheder skal have en
passende underorganisering i afdelinger eller sektioner, der muliggør både nærvær og reel inddragelse. Alle
ledere skal være synlige og nærværende i de faglige eller administrative miljøer, som de har ansvar for.
Medlemmerne af universitetsledelsen skal være mere synlige og nærværende på fakulteterne og i de
administrative enheder og skal gennem dialog bidrage til udveksling af ideer, argumenter og synspunkter
samt sikre rettidig inddragelse.

DERFOR BESLUTTES DET, AT
•

Dekanerne uddelegerer ansvar til prodekaner og institutledere. Sammen med disse identificerer
dekanerne, hvilke områder, det er relevant at uddelegere. Hensigten er at styrke prodekanernes og
institutledernes ledelsesrum og derved styrke deres muligheder for at inddrage medarbejderne. (På
institutter med store afdelinger/sektioner skal institutlederne sammen med afdelingslederne
identificere på hvilke områder, de kan uddelegere ansvar til afdelings/sektionslederne).
Uddelegeringen er især vigtig hvad angår økonomi, ansættelser og afskedigelser, da disse er
centrale for institutternes og de faglige enheders dagligdag. Omtales yderligere i de næste to afsnit.

•

Universitetsledelsen, herunder specielt dekanerne, skal sammen med prodekanerne identificere på
hvilke områder, yderligere ansvar kan delegeres til prodekanerne i forbindelse med deres opgaver i
de tværgående aktiviteter med henblik på at fremme beslutningskraften i faglige spørgsmål. På
baggrund heraf træffer universitetsledelsen beslutning om prodekanernes rolle og ansvar for de
tværgående aktiviteter.

•

For de fakulteter, hvor det giver faglig mening, flytter dekanerne og fakultetssekretariater (tidligere
dekansekretariater) ud af bygning 1430/1431 (Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C) og etablerer sig i
lokaler i de faglige miljøer. Dekanerne vil fastholde enkelte kontorer i bygning 1430/1431 af hensyn
til deres deltagelse i møderne i universitetsledelsen.
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A. ØKONOMI OG BUDGET
Behovet for inddragelse af institutlederne i fakultetsledelsen hænger nøje sammen med den valgte
økonomimodel på Aarhus Universitet, hvor institutterne er de bærende økonomiske enheder. Institutlederne
skal løbende have adgang til klare og fuldstændige økonomirapporter. Instituttets andel af
finanslovsindtægter og eksterne indtægter skal fremstå klart og udspecificeret, så instituttet kan følge
indtjeningen nøje og påvirke den gennem sine aktiviteter. Det samme gælder udgifterne, herunder ikke
mindst de administrative udgifter til det administrative center og til fællesadministrationen samt udgifterne
til universitetsledelsens pulje og andre fællesudgifter. Det er afgørende for institutterne at have fuldt indblik i
og kontrol over deres økonomi. Derfor skal der være fuld åbenhed på dette område.
Uddelegeringen af økonomiansvar baseres derfor på følgende centrale principper:
a. Fuld transparens omkring fakultetets og institutternes indtægter og udgifter.
b. Muligheden for gennem instituttets aktiviteter at kunne understøtte udvikling af høj faglig kvalitet og
forbedre indtjeningen.
c. Fakultetet fungerer som en solidarisk økonomisk enhed.
Herudover er det vigtigt, at institutterne, fakulteterne og universitetet kan planlægge økonomien over en
længere tidshorisont.

DET BESLUTTES DERFOR, AT UDDELEGERINGEN AF ØKONOMIANSVAR BASERES PÅ FØLGENDE:
•

I alle økonomiske enheder arbejdes med fireårige budgetter.

•

Institutternes overordnede budgetter og deres resultatkrav fastlægges af fakultetsledelsen.

•

Fakultetsledelsen beslutter fordelingen af midler til fællesfakultære formål som fx økonomisk
udligning mellem institutterne, idet deres grundvilkår er forskellige. Der sikres et økonomisk
ledelsesrum på fakultetsniveau til strategiske, herunder tværgående tiltag og risikodækning.

•

Fakultetsledelsen beslutter, hvilken andel af institutternes indtægter (fx STÅ-indtægter,
færdiggørelsesbonus, basismidler og kontraktmidler), der føres direkte videre til institutterne og efter
hvilke principper. Herigennem skal institutterne sikres mulighed for at forbedre indtjeningen og
udvikle høj kvalitet i instituttets kerneydelser.

•

Økonomimodellen for det enkelte fakultet skal sikre fuld transparens af alle fakultetets og
institutternes indtægter og udgifter.
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B. ANSÆTTELSER
En vigtig forudsætning for inddragelse er, at institutterne har væsentlig indflydelse på ansættelsesprocessen,
som er central for den faglige udvikling og kvalitet. Det er afgørende, at institutledelsen inddrager
videnskabelige medarbejdere ved ansættelser i videnskabelige karrierestillinger (som adjunkt, forsker og
tenure track-stillinger) samt ved ansættelser af lektorer, seniorforskere, seniorrådgivere og professorer.
Herudover skal institutledelsen inddrage relevante medarbejdere ved ansættelse af teknisk-administrativt
personale.

DERFOR BESLUTTES DET, AT
Generelle procedurer:
• Fakultetsledelsen skal sikre effektive ansættelsesprocedurer, der klart beskriver ansvarsfordeling,
kvalitetsmål og ansættelseskriterier. Akademisk Råd og institutfora skal inddrages i diskussionerne om
procedurerne, som skal respektere nedenstående punkter.
TAP og midlertidige stillinger:
• Institutledelsen har inden for rammen af instituttets godkendte budget ansvaret for alle TAPansættelser på instituttet.
•

Institutledelsen har inden for rammen af instituttets godkendte budget ansvaret for ansættelser af
VIP-personale i tidsbegrænsede stillinger på instituttet bortset fra karrierestillinger såsom adjunkt,
forsker og tenure track.

Faste videnskabelige stillinger, herunder karrierestillinger:
• Institutledelsen kan inden for rammen af instituttets godkendte budget og i overensstemmelse med
instituttets strategi iværksætte opslag af nye stillinger som adjunkt, forsker, tenure track-stilling, lektor,
seniorrådgiver, seniorforsker og professor. Forud for opslaget er institutledelsen forpligtet til at rådføre
sig om opslaget med instituttets lektorer, seniorforskere og professorer – eller en repræsentativ
undergruppe heraf.
•

Institutledelsen nedsætter bedømmelsesudvalg efter fakultetets retningslinjer. Inden nedsættelsen
rådfører institutledelsen sig med en faglig gruppe af peers blandt instituttets fastansatte
medarbejdere.

•

Institutledelsen tager beslutning om udvælgelse af kandidater til ansættelsessamtaler og
iværksætter disse, når bedømmelserne er modtaget. Dekanen eller en prodekan kan eventuelt
deltage i samtalerne.

•

Inden der sendes en indstilling til dekanen om ansættelse, rådfører institutledelsen sig med en faglig
relevant gruppe af peers blandt instituttets fastansatte medarbejdere.

•

Dekanen påser, at stillingsbedømmelse sker efter de fastsatte regler og gældende kvalitetsmål og
afgør, om indstillingen om ansættelse kan tiltrædes.
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II.

MEDINDDRAGELSE

De eksisterende rammer for medinddragelse skal udnyttes. Medarbejdere og studerende skal inddrages så
tidligt som muligt i beslutningsprocesserne, således at mulighederne for at komme med synspunkter, inden
beslutninger træffes, øges. Det besluttes at oprette enkelte nye, formelle organer rettet mod inddragelse af de
studerende, således at de studerende bliver involveret i forhold, der vedrører studier, uddannelser og
studiemiljø. En hovedindsats bliver at skabe mere rum for reel medinddragelse af fx de Akademiske Råd og
institutfora, så de i højere grad kan fungere som idégeneratorer.

DERFOR BESLUTTES DET, AT
•

Dekanen i samråd med formanden for Akademisk Råd tager beslutning om, hvorledes rådet i højere
grad skal inddrages i planlægning, gennemførelse og opfølgning på rådsmøderne, samt hvorledes
det sikres, at Akademisk Råd får mulighed for at blive inddraget i væsentlige kommende
ledelsesbeslutninger forud for, at beslutningen træffes. Herudover skal det besluttes, hvordan gode
ideer og input fra rådene kommer videre til universitetsledelsen. Beslutningerne for de fire fakulteter
rapporteres på de akademiske råds seminar i november 2014.

•

Institutlederen træffer i samråd med medarbejdere, studerende og de valgte samarbejdsorganer på
institutniveau beslutning om, hvordan instituttets valgte samarbejdsfora kan inddrages i højere grad.
Beslutningerne vil afspejle lokale behov og lokale forskelle, men fokus skal være på rettidig
inddragelse og bedre vidensgrundlag for medarbejderne.

•

Institutlederen er ansvarlig for afholdelse af medarbejdermøder (mindst to pr. år) og skal gøre
medarbejderne bekendte med instituttets kvartals-forecasts og budget.

•

Der er etableret to nye, tværgående udvalg Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og
Eksternt samarbejde (inkl. myndighedsrådgivning). De to udvalg skal, som en del af deres
organisering, fremlægge forslag om, hvordan medarbejdere og studerende sikres indsigt og
medinddragelse i arbejdet.

•

Fremtiden for de fire tværgående fora skal afklares.

•

Universitetsledelsen mødes med de studenterpolitiske organisationer og drøfter, hvordan studerende
og ph.d.-studerende kan inddrages mere i de beslutningsprocesser, der har betydning for dem. En
mulighed vil være at nedsætte et eller to organer med deltagelse af de studenterpolitiske
organisationer og medlemmer af universitetsledelsen, som supplement til dialogen med de
studerende og ph.d.-studerende i studienævn og ph.d.-udvalg. Derudover mødes dekanen
regelmæssigt med studerende og med ph.d.- studerende på fakultetsniveau.

Eventuelle ændringer i samarbejds- og arbejdsmiljøorganerne afventer en forestående evaluering og er
derfor ikke medtaget her.
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III.

ORGANISATORISK INDRETNING AF FAKULTETERNE

På baggrund af Ekspertgruppens rapport, Analysepanelets anbefalinger og de indkomne høringssvar er der
grund til at kigge nærmere på den nuværende institutstruktur og den interne organisering af institutterne.
Det er her væsentligt, at der ikke drages forhastede konklusioner, og at ændringer diskuteres i en
inddragende proces.
DET BESLUTTES DERFOR, AT
•

Et eftersyn gennemføres af institutstrukturen på alle fakulteter med det formål at sikre en
hensigtsmæssig institutorganisering, der understøtter faglighed og samarbejde.
Studienævnsstrukturen inddrages i eftersynet bl.a. med henblik på at styrke de studerendes
indflydelse. Dekanerne har ansvaret for eftersynet på de respektive fakulteter.

Eftersynet skal sikre motivation og medbestemmelse om institutorganiseringen/institutstrukturen og skal:
a) Være bredt inddragende
b) Gives den nødvendige tid
c) Ske under afvejning af andre igangværende processer som fx APV-opfølgning, forsknings- og
uddannelsesopgaver og det økonomiske grundlag.
DESUDEN BESLUTTES, AT
•

Såfremt eftersynet resulterer i et forslag om ændringer af institutstrukturen eller den interne
institutorganisering, skal der med inddragelse af medarbejdere udarbejdes en tids- og procesplan,
der angiver, hvorledes ændringen kan implementeres.

ENDELIG BESLUTTES, AT
•

Dekanerne for AR, ST og BSS i forbindelse med eftersynet har særligt fokus på følgende opgaver:
a) AR: Medarbejdere på Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP) har i kommentarerne til
Ekspertgruppens rapport argumenteret for en mere fleksibel intern organisering bl.a. på
baggrund af, at instituttet har et særligt behov for synlighed overfor eksterne samarbejdspartnere.
Mulighederne for at understøtte IUP’s særlige faglige og organisatoriske behov inden for
fakultetet og for at styrke instituttets eksterne profilering skal udredes og så vidt muligt tilgodeses.
b) ST: Ingeniøraktiviteterne har et særligt behov for klar struktur og synliggørelse blandt
erhvervspartnere og potentielle ansøgere. Derfor skal de konkrete profileringsbehov afdækkes og
så vidt mulig tilgodeses.

c) BSS: Business-aktiviteterne har et særligt behov for synliggørelse blandt erhvervspartnere og

uddannelsesøgende. Derudover har en større gruppe medarbejdere på Institut for Økonomi
udtrykt bekymring for, at business-uddannelserne ikke er synlige nok. Analysen skal derfor
afdække, hvorvidt der er behov for strukturelle ændringer af hensyn til business-uddannelserne
og om profileringen af dem er veltilrettelagt.
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IV.

KOMMUNIKATION

Ekspertgruppens rapport, Analysepanelets anbefalinger og de indsendte høringssvar peger på behovet for at
forbedre især ledelsens kommunikation med medarbejderne, så den bliver båret af dialog og bidrager til
udveksling af ideer, argumenter og synspunkter samt sikrer rettidig inddragelse. I øjeblikket opleves
universitetsledelsens kommunikation ofte som uargumenteret eller som ude af kontekst i forhold til
medarbejdernes hverdag. Samtidig har institutlederne til tider svært ved at tage ejerskab for
ledelsesbeslutninger, fordi de enten ikke oplever sig inddraget i beslutningerne eller mangler
tilbagemeldinger på de mange høringssvar, som institutterne afgiver. Derfor skal der arbejdes målrettet med
inddragende ledelseskommunikation på alle niveauer, og der skal sikres en bedre koordinering mellem
kommunikationsafdelingerne i de administrative centre og i fællesadministrationen. Der skal være mulighed
for en større synlighed af fakulteter, institutter og fag og større respekt for det faglige indhold i de budskaber,
der formidles. Kommunikationsafdelingerne i de administrative centre skal have mulighed for at agere
direkte på de videnskabelige miljøers behov for faglig kommunikation og decentrale profileringsbehov.

DERFOR BESLUTTES DET, AT
•

Kommunikationsstrategien og -praksis revideres, således at den interne kommunikation i højere grad
baserer sig på dialog og udveksling af ideer og argumenter. Den eksterne kommunikation skal have
et tydeligere fagligt fokus. Revideringen skal ske med inddragelse af medarbejdere og studerende.

•

Universitetets hjemmeside revideres med henblik på øget brugervenlighed for både interne og
eksterne brugere.

•

Brandingstrategien revideres. Der skal gøres op med den nuværende praksis med nedtoning af
decentrale enheder, således at profilering kan ske på universitets-, fakultets-, institut- eller
centerniveau. Revideringen skal ske med inddragelse af medarbejdere og studerende.

•

Der etableres større fysisk nærhed mellem de kommunikationsansvarlige, de videnskabelige
medarbejdere og den lokale ledelse.
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V.

ADMINISTRATIV UNDERSTØTTELSE

Der er behov for forenkling af den administrative organisation, som opleves kompleks og ufleksibel i forhold
til lokale, faglige behov. Specielt ønskes der øget fokus på brugernærhed og prioritering af administrative
ydelser. Samarbejdsmulighederne på tværs af administrationen skal forbedres, og der skal være stærk
sammenhæng i administrationen på tværs af universitetet gennem opretholdelse af enhedsadministrationen
kombineret med en betydelig grad af fleksibilitet overfor lokale, faglige behov. Den administrative støtte skal
basere sig på et bredt kvalitetsbegreb, der omfatter både fagprofessionalisme, stor lokal viden, hurtig
reaktion og sammenhængende administration. Derudover skal der skabes en højere grad af forståelse for
såvel det samlede universitets som det enkelte fakultets administrative behov. Endelig skal den
administrative økonomimodel gøres fuldt transparent, så balancen mellem betaling og ydelser kan
forventningsafstemmes. Ændringerne af den administrative struktur skal ske i samarbejde med
samarbejdssystemet og i dialog med de berørte medarbejdere.

DERFOR BESLUTTES DET, AT
•

Administrationscheferne har det ledelsesmæssige, herunder det personalemæssige ansvar for de
administrative centre (hidtidige front office), så der skabes bedre sammenhæng mellem betaling og
ydelser. Administrationscheferne refererer både til universitetsdirektøren og til den relevante dekan,
og skal være i tæt løbende dialog med dekanerne og institutlederne om de konkrete ydelser.
Referencen til dekanen sikrer, dels at de lokale forhold tilgodeses, dels at fakultetet har kontrol over
udgifterne til det administrative center. Referencen til universitetsdirektøren sikrer stærk
sammenhæng på tværs af universitetet. Administrationscheferne indgår i universitetsdirektørens
ledelsesteam sammen med vicedirektørerne.

•

Den konkrete dialog om hvilke opgaver, der skal løses i relation til institutterne og samarbejdet
mellem det administrative center og institutsekretariaterne, skal aftales mellem institutlederen,
dekanen og administrationschefen. Beslutningen om det mest optimale arbejdssted for de enkelte
medarbejdere i det administrative center tages af institutledelsen, dekanen og administrationschefen
med inddragelse af funktionscheferne og den enkelte medarbejder under hensyntagen til
opgaveløsning, fagprofessionalisme og økonomi.

•

Fakultetsledelsen beslutter i dialog med administrationschefen niveauet for administrativ
understøttelse af institutterne og sikrer derved en nødvendig standard. Hvis institutlederne ønsker
administrativ bistand derudover, skal instituttet selv afholde udgiften og have tilslutning fra dekanen.

Organiseringen af de administrative centre skal være fleksibel, og med ændringen af det referencemæssige
ophæng er det ikke længere nødvendigt, at administrationscentrets organisering nøjagtigt afspejler
organiseringen af fællesadministrationen. Hermed bliver det muligt i højere grad at lade
administrationscentrene afspejle fakulteternes forskellige opgaveporteføljer og deres behov for
administrative ydelser.
Referenceforholdene i de administrative centre ændres til administrationscheferne. Med ovenstående
beslutning bliver vicedirektørområderne betydeligt mindre personalemæssigt, og opgaveporteføljen i de
nuværende vicedirektørområder bliver indskrænket. Dette tilsiger, at antallet af vicedirektørområder
reduceres væsentligt, hvorved behovet for intern koordinering i administrationen mindskes. Beslutningen
har yderligere den styrke, at universitetsdirektørens ledelsesteam bliver mindre og sammensat med en bedre
balance mellem aktiviteterne i fællesadministrationen og de administrative centre.
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DERFOR BESLUTTES DET, AT
•

Der sker en sammenlægning af administrative områder (vicedirektørområder), så antallet mindskes
fra de nuværende ni til fem:

Økonomi og Bygninger ved sammenlægning af AU Økonomi og AU Plan
HR ved fastholdelse af det nuværende AU HR
IT ved fastholdelse af det nuværende AU IT
Uddannelse ved sammenlægning af det nuværende AU Studier samt AU Alumne, AU Career, Efterog Videreuddannelse og AU Library fra AU Viden og Internationalt Center fra AU Forskning og Talent
Forskning og Erhvervssamarbejde ved sammenlægning af dele af AU Viden, AU Forskning og Talent
samt TTO
Mange høringssvar kommenterer på placeringen af kommunikationsområdet, men de tegner ikke et
entydigt billede. Der er derfor behov for ekstra tid og medarbejderinddragelse til at finde den rette
forankring af kommunikationsområdet i fællesadministrationen. Prorektor vil forestå denne proces og vil i
interimsperioden lede området.
•

Der etableres et Universitetsledelsens Sekretariat, idet det nuværende AU Stab og Strategi omdannes.
Universitetsledelsens Sekretariat får direkte reference til rektor og tager sig af supportfunktioner for
universitetsledelsen.

•

Universitetsdirektøren får som særlig opgave at etablere en mindre projekt- og
porteføljestyringsenhed med reference til universitetsdirektøren for at sikre en effektiv og professionel
projektstyring.

•

Back office ændrer navn til fællesadministrationen.

•

Eventuelle mindre justeringer internt i fællesadministrationen og mellem fællesadministrationen og
de administrative centre fastlægges efterfølgende.

De primære opgaver for fællesadministrationen vil være driftsopgaver og fælles infrastruktur med væsentlige
stordriftsfordele og specialistopgaver, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller omkostningseffektivt at have
dem i de administrative centre, samt opgaver i relation til universitetets eksterne omgivelser, hvor der er
brug for Aarhus Universitets samlede styrke.
Universitetsdirektøren har ansvaret for i samarbejde med vicedirektørerne og administrationscheferne at
sikre sammenhæng og kvalitet i den administrative betjening inden for den økonomiske ramme.
Vicedirektørerne har inden for deres respektive områder ansvaret for at sikre koordination og
erfaringsudveksling mellem de administrative centre samt for i samarbejde med administrationscheferne at
udarbejde og vedligeholde procedurer, redskaber og politikker, der gælder for hele universitetet på basis af
universitetsledelsens beslutninger og gældende lovgivning.
Fællesadministrationen rådgiver og sekretariatsbetjener universitetsledelsen og udvalg og
samarbejdsorganer på universitetsniveau, og sikrer den nødvendige ledelsesinformation.
Fællesadministrationen indsamler data og statistik, hvor der er krav om en samlet universitetsafrapportering
til nationale og internationale myndigheder og fonde.
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Udtræk fra ” Beslutninger som opfølgning på
problemanalysen”
Downloadet fra:
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledels
e/nyorganisation/beslutninger221014.pdf
IV. KOMMUNIKATION
Ekspertgruppens rapport, Analysepanelets anbefalinger og de indsendte høringssvar
peger på behovet for at forbedre især ledelsens kommunikation med medarbejderne,
så̊ den bliver båret af dialog og bidrager til udveksling af ideer, argumenter og
synspunkter samt sikrer rettidig inddragelse. I øjeblikket opleves
universitetsledelsens kommunikation ofte som uargumenteret eller som ude af
kontekst i forhold til medarbejdernes hverdag. Samtidig har institutlederne til tider
svært ved at tage ejerskab for ledelsesbeslutninger, fordi de enten ikke oplever sig
inddraget i beslutningerne eller mangler tilbagemeldinger på de mange høringssvar,
som institutterne afgiver. Derfor skal der arbejdes målrettet med inddragende
ledelseskommunikation på alle niveauer, og der skal sikres en bedre koordinering
mellem kommunikationsafdelingerne i de administrative centre og i
fællesadministrationen. Der skal være mulighed for en større synlighed af fakulteter,
institutter og fag og større respekt for det faglige indhold i de budskaber, der
formidles. Kommunikationsafdelingerne i de administrative centre skal have
mulighed for at agere direkte på de videnskabelige miljøers behov for faglig
kommunikation og decentrale profileringsbehov.
DERFOR BESLUTTES DET, AT
• Kommunikationsstrategien og -praksis revideres, således at den interne
kommunikation i højere grad baserer sig på dialog og udveksling af ideer og
argumenter. Den eksterne kommunikation skal have et tydeligere fagligt
fokus. Revideringen skal ske med inddragelse af medarbejdere og studerende.
• Universitetets hjemmeside revideres med henblik på øget brugervenlighed for
både interne og eksterne brugere.
• Brandingstrategien revideres. Der skal gøres op med den nuværende praksis
med nedtoning af decentrale enheder, således at profilering kan ske på
universitets-, fakultets-, institut- eller centerniveau. Revideringen skal ske
med inddragelse af medarbejdere og studerende.
• Der etableres større fysisk nærhed mellem de kommunikationsansvarlige, de
videnskabelige medarbejdere og den lokale ledelse.
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Bilag 8
Uddrag fra ”Ekspertgruppens Hovedrapport”
Den fulde rapport er tilgængelig på:
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/rapporter/
3.2. Kommunikation
Igennem både interviews og spørgeskemaundersøgelser er der givet udtryk for, at der ikke
kommer tilstrækkelig information og begrundelser for ledelsesmæssige beslutninger frem
til medarbejderne.
Kommunikation omfatter både information videreformidlet til og en
mening/tolkning/begrundelse af givne tiltag. Kommunikation handler ikke alene om at
formidle viden, men også om at skabe en forståelse for forandringsprocesser blandt
medarbejderne, der kan skabe motivation og engagement. Intern kommunikation
medvirker til at skabe og vedligeholde relationer mellem ledelsen og de ansatte. Det er
derfor er et potentielt middel til at skabe en mere nærværende ledelse og til at skabe
forståelse for ledelsesbeslutninger.
Det er en generel opfattelse, at medarbejderne modtager megen information i form af
nyhedsbreve, pjecer og diverse dokumenter, men at der overvejende er tale om
videregivelse af fakta, uden begrundelser og forklaringer. Informationsstrømmen opfattes
af mange som overdreven og ensidig samtidig med, at der er mangel på grundlæggende
viden og forståelse af væsentlige ændringer på universitetet, f.eks. i forhold til de generelle
satsninger (branding, tværvidenskab m.m.) og enhedsløsninger på det administrative
område m.m. Ekspertgruppen noterer dog samtidig, at der har været tale om store
udfordringer i forbindelse med fusionsprocessen og de nødvendige tilpasninger for at
etablere en ny fælles institution.
Informationsstrømmen har ikke i tilstrækkeligt omfang skabt motivation og engagement
blandt medarbejderne. Når medarbejderne ikke har en forståelse for baggrund og motiver
for sådanne tiltag, udvikler der sig ikke en opbakning og et ejerskab til disse projekter.
Forandringerne bliver opfattet som noget, ledelsen presser ned gennem organisationen,
der ikke støtter udførelsen af basisaktiviteterne eller måske ligefrem trækker ressourcer
væk fra dem.
Der er også tegn på en værdikonflikt i den forstand, at den opfattelse af og vision for
universitetets virke, som er fastlagt af ledelsen, ikke deles af medarbejderne, jf. også
kapitel 4 om identitet og motivation. Nye værdier er blevet lanceret uden at have rødderne
med. Interviews og spørgeskemaundersøgelsen giver en klar indikation af, at mange
medarbejdere ikke finder Aarhus Universitets overordnede strategi meningsfuld (24 %
blandt de videnskabelige medarbejdere og 38 % blandt de teknisk-administrative
medarbejdere). Hvis medarbejderne ikke deler visioner og mål med ledelsen, vil der
uvilkårligt opstå problemer og frustrationer. Det billede, ledelsen gennem
kommunikationen forsøger at tegne af universitetet, er ikke sammenfaldende med det
billede, medarbejderne har af universitetet. Mange medarbejdere finder ikke, at der er
1

noget, der binder Aarhus Universitet sammen på tværs (dette gælder både for ansatte ved
Campus Aarhus og ansatte ved andre campusser). Mange er imidlertid af den opfattelse,
at det er vigtigt, at universitetet fremstår som en samlet institution, og dette forhold viser
sig også, jf. kapitel 4 at hænge tæt sammen med medarbejdernes jobtilfredshed.
Meget tyder på, at informationsstrømmen, hverken i form eller indhold, har været
befordrende for at skabe forståelse for de forandringsprocesser, universitetet står i, og de
visioner, den faglige udviklingsproces indeholder for universitetet. Der er ikke i
tilstrækkeligt omfang skabt forståelse for, at de organisatoriske ændringer er ét svar på de
udfordringer, universitetet står overfor, og at de på sigt kan medvirke til at styrke
kerneaktiviteterne. Der har heller ikke været skabt rum for at bringe kritik og forslag til
forandringer den anden vej i det hierarkiske system. Den valgte informationsstrategi kan
have været medvirkende til at skabe usikkerhed, misforståelser og modstand mod hele
processen. Løsningen på det problem er næppe mere information ovenfra og ned. Snarere
handler det om at anerkende, at tydelig kommunikation går begge veje, og at fælles
forståelse fordrer, at begge parter har mulighed for at forstå den andens situation og
motiver.
Citatboks	
  2	
  
Medarbejdere:	
  
Få	
  hverdagen	
  i	
  fokus.	
  Drop	
  skønmalerier.	
  Fokuser	
  på	
  samarbejde	
  og	
  realisme.	
  	
  
Jeg	
  fornemmer	
  at	
  intern	
  kommunikation	
  mangler	
  forståelse	
  for	
  hvad	
  der	
  foregår	
  lokalt	
  og	
  i	
  høj	
  
grad	
  udsender	
  en	
  strøm	
  af	
  ligegyldige	
  succeshistorier.	
  
	
  
Poppet	
  branding	
  foretaget	
  af	
  personer,	
  der	
  ikke	
  kender	
  til	
  forskning.	
  
	
  
Studerende:	
  
...	
  virker	
  mere	
  som	
  reklame	
  for	
  Aarhus	
  Universitets	
  herligheder,	
  end	
  reel	
  information	
  om	
  hvad	
  der	
  
foregår.	
  
	
  
...det	
  er	
  nedladende	
  at	
  sælge	
  en	
  uddannelse	
  til	
  de	
  studerende,	
  som	
  om	
  vi	
  vælger	
  den	
  ikke	
  efter	
  
bedste	
  uddannelse,	
  men	
  hvor	
  vi	
  kan	
  feste	
  mest.	
  
	
  
...hjemmesiden	
  bliver	
  stadig	
  mere	
  ”glat”	
  i	
  sin	
  flade	
  og	
  ligner	
  mere	
  en	
  reklamespot	
  end	
  et	
  
informations	
  site	
  for	
  studerende,	
  forskere,	
  m.m.	
  
Kilde:	
  Citaterne	
  kommer	
  fra	
  kommentarer	
  givet	
  ved	
  interviews	
  eller	
  kommentarer	
  givet	
  ved	
  
spørgeskemaundersøgelsen.	
  Citaterne	
  er	
  anonymiserede.	
  	
  

Disse problemer afspejler sig også tydeligt i holdninger til universitetets eksterne
kommunikation til omverdenen. Denne er tæt knyttet til branding strategien og visionen
om udadtil at præsentere ét samlet universitet. Blandt medarbejderne er der ringe
forståelse for og genkendelighed i den eksterne kommunikation. Der er en opfattelse af, at
universitetet præsenteres som noget andet, end det er, og i et uigenkendeligt billede, jf.
også kapitel 4 om identitet. Tilsvarende opfattelser gør sig gældende blandt de studerende.
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Bilag 9
Uddrag (side 13 og 14) fra
”Baggrundsrapport vedrørende interview af institutledere”
Den fulde rapport er tilgængelig på:
http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/rapporter/

2.5. Ledelseskommunikation
Institutlederne oplever på tværs af hovedområder, at rektoratets og universitetsledelsens
kommunikation er vanskelig for medarbejderne at forstå. Mange institutledere giver
udtryk for, at der kommer meget information, men at der mangler begrundelser for
beslutningerne. Institutlederne italesætter generelt, at der mangler et fokus på
kommunikation, som skaber forståelse blandt medarbejderne i stedet for kommunikation,
som informerer medarbejderne. Institutlederne mangler ordentlige forklaringer på de
grundlæggende beslutninger, og forklaringerne skal efter institutledernes opfattelse
udformes på en måde, som medarbejderne kan forstå. De oplever ikke, at der skabes en
forståelse af en fælles retning for universitetet eller baggrunden for de beslutninger, der er
truffet på niveauer over institutlederne. Displayet nedenfor i tabel 9 giver et overblik over
institutledernes beskrivelse af deres egen kommunikation på institutniveau og de øvre
ledelsesniveauer, herunder dekanat og universitetsledelse.
Enkelte institutledere giver udtryk for, at dekanerne giver en god begrundelse for
beslutninger, der er truffet i universitetsledelsen. De beskriver samtidig, at det er svært at
formidle videre til medarbejderne, fordi medarbejderne mangler det store perspektiv på
universitetet.
Lokalt på instituttet har institutlederne i højere grad fokus både på at informere
medarbejderne og at få tilbagemeldinger på, hvordan medarbejderne forstår ledelsens
budskaber. Information spredes via hjemmesider, mails og nyhedsbreve. Der holdes også
fællesmøder, og man kommunikerer via diverse møde- og ledelsesudvalg. Institutlederne
lægger generelt stor vægt på, at der er en god dialog på instituttet, hvilket også fremgår
tydeligt i afsnittet omkring medinddragelse. Nogle institutledere forklarer, hvordan de
bruger tid på at oversætte information, der kommer fra ledelsen på hovedområdet og
universitetsniveau. Institutlederne italesætter, at de i modsætning til de øvre ledelseslag
har fokus på at forklare, hvorfor en given beslutning er truffet. Eksempelvis understreger
en institutleder, at han bruger tid på at forklare, hvilke hensyn der betyder, at beslutninger
på hovedområdeniveau ikke tilgodeser instituttet. Endelig oplever flere institutledere, at
det er vanskeligt at formidle argumenterne for beslutningerne til medarbejderne, fordi de
heller ikke selv kan forstå dem.
Kommunikationsudfordringen opleves særligt på institutniveau på de institutter, der er
opdelt på flere fysiske lokaliteter. Institutlederne anvender videolinks og rejser meget
frem og tilbage, men de oplever stadig ikke betingelserne for kommunikation som
optimale.
Tabel	
  9:	
  Oversigt	
  over	
  institutledernes	
  udsagn	
  om	
  kommunikationen	
  på	
  institutniveau	
  og	
  øvre	
  ledelsesniveauer	
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Baggrundsrapport	
  vedrørende	
  interview	
  af	
  institutledere	
  
Institutniveau	
  Øvre	
  ledelsesniveauer	
  (dekanat	
  og	
  universitetsledelsen)	
  
I	
  kommunikationen	
  med	
  medarbejdere	
  har	
  institutlederen	
  være	
  nødt	
  til	
  at	
  sige,	
  hvad	
  der	
  har	
  været	
  
udgangspunktet	
  for	
  de	
  beslutninger,	
  der	
  er	
  truffet.	
  Men	
  institutlederen	
  har	
  ikke	
  været	
  illoyal	
  overfor	
  
ledelsen,	
  selv	
  om	
  han	
  ikke	
  altid	
  var	
  enig.	
  Det	
  er	
  prisen	
  for	
  at	
  være	
  leder	
  (BSS).	
  
Nogle	
  gange	
  må	
  man	
  sluge	
  en	
  kamel	
  og	
  acceptere,	
  at	
  det	
  ikke	
  gik	
  i	
  instituttets	
  retning.	
  ....	
  Der	
  tager	
  
institutlederen	
  kasketten	
  på	
  som	
  en	
  del	
  af	
  fakultetsledelsesteamet	
  og	
  siger	
  ikke,	
  ”dekanen	
  ville	
  ikke”,	
  men	
  i	
  
stedet,	
  at	
  der	
  ikke	
  var	
  tilslutning	
  til	
  det	
  i	
  fakultetsledelsen	
  (ST).	
  
Institutlederen	
  har	
  en	
  opgave	
  i	
  at	
  fortælle	
  medarbejderne,	
  at	
  der	
  er	
  en	
  langsigtet	
  plan	
  for	
  det,	
  de	
  laver.	
  Der,	
  
hvor	
  det	
  bliver	
  virkeligt	
  for	
  medarbejderne,	
  er,	
  når	
  det	
  bliver	
  konkret.	
  Der	
  er	
  et	
  samspil	
  mellem	
  daglig	
  drift	
  
og	
  strategier	
  på	
  lang	
  sigt	
  (HE).	
  
Institutlederen	
  sender	
  mails	
  og	
  holder	
  stormøder	
  for	
  hele	
  instituttet,	
  når	
  der	
  er	
  noget,	
  der	
  er	
  slemt.	
  De	
  
forskellige	
  kanaler	
  er	
  til	
  for	
  at	
  ramme	
  de	
  forskellige	
  typer	
  af	
  ansatte.	
  Institutlederen	
  bruger	
  meget	
  det	
  at	
  
stille	
  sig	
  op	
  og	
  tage	
  skraldet	
  –	
  og	
  påtage	
  sig	
  rollen	
  som	
  ventil	
  (HE).	
  
Institutlederen	
  har	
  lavet	
  et	
  institutnyhedsbrev,	
  som	
  udkommer	
  ca.	
  hver	
  14.	
  dag.	
  Det	
  er	
  et	
  forsøg	
  på	
  at	
  
forhindre,	
  at	
  der	
  kommer	
  for	
  mange	
  e-‐mails.	
  På	
  den	
  måde	
  kommunikeres	
  der	
  er	
  del.	
  Referaterne	
  fra	
  udvalg	
  
ligger	
  på	
  nettet,	
  men	
  dem	
  gider	
  folk	
  ikke	
  læse	
  (ST).	
  
Institutlederen	
  oplever,	
  at	
  det	
  handler	
  om	
  at	
  være	
  lydhør	
  og	
  dialogisk	
  og	
  relationelt	
  orienteret	
  (Arts).	
  
Folk	
  synes,	
  at	
  spareplanen	
  [på	
  institutniveau]	
  var	
  i	
  orden,	
  fordi	
  den	
  var	
  gennemdrøftet	
  fremlagt	
  i	
  bidder	
  og	
  
hvilede	
  på	
  beslutninger,	
  folk	
  havde	
  været	
  med	
  til.	
  Processen	
  var	
  i	
  orden,	
  og	
  derfor	
  var	
  folk	
  faktisk	
  ok	
  med	
  
beslutningen,	
  da	
  den	
  kom	
  (Arts).	
  
Det,	
  der	
  kommer	
  fra	
  universitetsledelsen,	
  er	
  ikke	
  altid	
  konkret	
  –	
  der	
  skal	
  institutlederen	
  selv	
  få	
  det	
  til	
  at	
  
fungere	
  (BSS).	
  
Institutlederens	
  kommunikation	
  står	
  som	
  kontrast	
  til	
  den	
  formidling,	
  der	
  kommer	
  fra	
  universitetsledelsen,	
  
og	
  som	
  tydeligvis	
  har	
  været	
  igennem	
  kommunikationsmedarbejdere.	
  Det	
  har	
  den	
  troværdighed,	
  det	
  har.	
  
Det,	
  som	
  institutlederen	
  sender	
  ud,	
  har	
  han	
  ikke	
  sendt	
  forbi	
  andre.	
  Det	
  får	
  han	
  nogle	
  gange	
  skæld	
  ud	
  for,	
  
men	
  han	
  håber,	
  at	
  det	
  har	
  en	
  rå	
  ligefremhed.	
  Han	
  prøver	
  at	
  undgå	
  at	
  spinde	
  ting	
  –	
  man	
  kan	
  hurtigt	
  sætte	
  
troværdigheden	
  over	
  styr	
  (BSS).	
  
I	
  processen	
  er	
  der	
  blev	
  stoppet	
  meget	
  ned	
  i	
  halsen	
  på	
  folk,	
  og	
  det	
  skal	
  man	
  ikke	
  gøre.	
  Det	
  er	
  vigtigt,	
  at	
  folk	
  
kan	
  se	
  en	
  fordel	
  med	
  det,	
  der	
  laves	
  (ST).	
  
Det	
  største	
  problem	
  er,	
  at	
  ledelsen	
  er	
  for	
  uklar	
  i	
  dens	
  udmelding.	
  Medarbejderne	
  bliver	
  forvirrede	
  og	
  ved	
  
ikke,	
  hvad	
  de	
  skal	
  tro	
  på	
  (ST).	
  
Det	
  vigtigste	
  at	
  tage	
  fat	
  i	
  for	
  at	
  få	
  arbejdsglæden	
  tilbage	
  er	
  elementer,	
  der	
  skaber	
  lys	
  for	
  enden	
  af	
  tunnelen.	
  
Folk	
  skal	
  kunne	
  se	
  et	
  formål	
  med	
  de	
  ting,	
  der	
  sker,	
  og	
  med	
  begrundelsen	
  herfor.	
  Man	
  bliver	
  svækket	
  på	
  trods	
  
af,	
  at	
  man	
  har	
  mange	
  bevillinger	
  og	
  præsterer	
  forskningsmæssigt	
  (ST).	
  
Der	
  mangler	
  et	
  ”hvorfor”	
  fra	
  universitetsledelsen	
  (ST).	
  
Kommunikationen	
  er	
  ikke	
  strategisk	
  forankret,	
  og	
  det	
  er	
  et	
  stort	
  problem	
  for	
  AU	
  som	
  helhed.	
  Det	
  er	
  f.eks.	
  
mangel	
  på	
  strategisk/ledelseskommunikation,	
  herunder	
  især	
  den	
  manglende	
  etablering	
  af	
  en	
  fælles	
  
forståelse	
  for	
  grand	
  challenges,	
  der	
  gør,	
  at	
  medarbejderne	
  i	
  APV’en	
  ikke	
  ved,	
  hvad	
  ideen	
  med	
  den	
  nye	
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organisation	
  er	
  (BSS).	
  
Hvis	
  folk	
  ikke	
  oplever,	
  at	
  ledelsen	
  taler	
  deres	
  sag,	
  men	
  synes	
  at	
  have	
  mere	
  travlt	
  med	
  at	
  bringe	
  universitetet	
  
i	
  bestemte	
  strategiske	
  retninger,	
  som	
  enten	
  virker	
  misforståede	
  ud	
  fra	
  et	
  fagligt	
  perspektiv	
  eller	
  ikke	
  tager	
  
højde	
  for	
  de	
  strategiske	
  retninger	
  man	
  allerede	
  har	
  etableret,	
  føles	
  det	
  demotiverende.	
  Som	
  institutleder	
  får	
  
man	
  hyppigt	
  rapporter	
  om	
  denne	
  slags	
  oplevelser	
  -‐	
  selv	
  fra	
  meget	
  loyale	
  medarbejdere	
  (Arts).	
  
Det	
  mærkes	
  i	
  organisationen,	
  at	
  vores	
  nye	
  rektor	
  har	
  anlagt	
  en	
  ny	
  ledelsesstil	
  baseret	
  på	
  en	
  insisteren	
  på	
  
videnskabelighedens	
  særstilling	
  på	
  et	
  universitet	
  ("Jeg	
  er	
  fysiker,	
  før	
  jeg	
  er	
  rektor")	
  og	
  en	
  lyttende,	
  dialogisk	
  
tilgang	
  til	
  mødet	
  med	
  medarbejderne.	
  ...Man	
  kan	
  som	
  leder	
  tale	
  nok	
  så̊	
  meget	
  om	
  tillid.	
  Praktiserer	
  man	
  den	
  
ikke,	
  er	
  det	
  snarere	
  diskrepansen	
  mellem	
  retorikken	
  og	
  handlingen,	
  der	
  træder	
  frem.	
  (Arts)	
  
Dekanen	
  er	
  god	
  til	
  at	
  redegøre	
  nuanceret	
  for	
  beslutningerne	
  i	
  universitetsledelsen	
  (BSS).	
  

Forkortelserne	
  i	
  parentes	
  efter	
  de	
  enkelte	
  udsagn	
  refererer	
  til	
  de	
  fire	
  hovedområder.	
  ST	
  står	
  for	
  
Science	
  and	
  Technology,	
  HE	
  står	
  for	
  Health,	
  BSS	
  står	
  for	
  School	
  of	
  Business	
  and	
  Social	
  Sciences.	
  
Arts	
  forkortes	
  ikke.	
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FAKTA OG DOKUMENTATION
Forandringerne består af fire overordnede dimensioner, som alle har til formål at
styrke den faglige udvikling og kvalitet på universitetet: Faglig organisering, ledelse,
tværgående centre og initiativer samt økonomi og administration.

Faglig organisering: Ét samlet Aarhus Universitet
Enhver organisatorisk enhed er omgivet af grænser. Med den faglige udviklingsproces
skabes ét samlet universitet, og de interne grænser mindskes ved at reducere antallet af
organisatoriske enheder markant. Hvor Aarhus Universitet før bestod af ni selvstændige
hovedområder, vil det fremover bestå af fire tæt sammenhængende hovedområder: Arts,
Science and Technology, Health samt School of Business and Social Sciences. Og hvor der
før var i alt 55 institutter på universitetet, vil der i fremtiden være 26 institutter. Samtidig
tilstræbes det at samle alle institutter fysisk, og fagligt beslægtede institutter placeres i
videst muligt omfang geografisk tæt på hinanden i fagligt stærke miljøer – også på tværs
af hovedområder.

Download rapporten
Disse sider indeholder uddrag fra den
endelige rapport om Fremtidens Aarhus
Universitet. Klik på henvisningerne nedenfor
for at downloade rapporten i sin fulde
længde.

Læs mere om den faglige organisering

Ledelse: Én samlet ledelse
Enhver leder fokuserer på sit ansvarsområde. Med den faglige udviklingsproces sikres et
fælles fokus på den faglige kvalitet ved at skabe én samlet ledelse med ansvar for hele
universitetet. Den samlede universitetsledelse består fremover af rektor, prorektor,
universitetsdirektøren og fire dekaner. De fire dekaner har det faglige og økonomiske
ansvar for et hovedområde og desuden på vegne af universitetsledelsen ansvar for
aktiviteterne under ét af universitetets fire kerneaktiviteter: Forskning, talentudvikling,
videnudveksling og uddannelse. Medarbejderne får øget indflydelse på universitetets
strategiske satsninger. Desuden vil der ske en styrkelse af de akademiske råd, ligesom en
reorganisering af studieledelses- og studienævnsstrukturen skal sikre de studerendes
indflydelse.

Rapport om den faglige udviklingsproces
Bilag fra hovedområderne
Øvrige bilag

Safari strømbesparelse
Klik for at starte Flash-tilbehør

Læs mere om den samlede ledelse

Tværgående centre og initiativer: Samarbejde på tværs fra dag ét
De organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomisk-administrative rammer skaber
tilsammen gode vilkår for, at der på sigt vil opstå øget samarbejde på universitetet. For at
sikre, at fremtidens Aarhus Universitet arbejder mere på tværs fra dag ét, oprettes
desuden konkrete tværgående initiativer i form af en række nye, fagligt stærke
interdisciplinære centre og flere tværgående forsker- og ledelsesfora.
Læs mere om de tværgående centre og initiativer

Administration: Mere sammenhængende processer
Der sættes en ny dagsorden for administrationen med fokus på brugerservice og
specialisering. Det indebærer udvikling af en ny fælles kultur i de administrative enheder
og en ny organisering af opgaveløsningen. Endvidere nedbrydes de eksisterende
økonomiske og administrative barrierer for tværgående samarbejde ved at implementere
en fælles økonomimodel og en mere ensartet og effektiv administration, som tilsammen vil
skabe forbedrede vilkår for den faglige udvikling af universitetet.

Rektors præsentation fra 9. marts

FAQ'er
Der er udarbejdet en række Spørgsmål &
Svar som hjælp til at besvare de hyppigste
spørgsmål.
FAQ om Fremtidens Aarhus Universitet
generelt
FAQ om HR og ønskerunden

http://medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/udviklingsproces2011/faktaomforandringernehvaderbesluttet/
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Bilag 12
 Talentudvikling
Aarhus Universitet kan i fremtiden tilbyde forskertalenter de bedste vilkår for interdisciplinær
forskning og interdisciplinært samarbejde med førende forskere inden for beslægtede fagområder. Resultatet vil være en ny generation af forskere født ind i en tværgående tænkning med
udgangspunkt i deres egen dybe faglighed.
 Videnudveksling
Forandringerne gør Aarhus Universitet i stand til at agere fleksibelt og imødekomme eksterne interessenters konkrete behov for viden og løsninger inden for specifikke tværfaglige temaer. Universitetet stiller hele sin viden til rådighed for myndigheder, erhvervsliv og borgere med klare og
tydelige indgange og samarbejdsrelationer.
 Uddannelse
Forandringerne skaber et mere fleksibelt indre uddannelsesmarked på Aarhus Universitet, hvor
det bliver nemmere at udveksle og udvikle uddannelser, kurser og undervisning på tværs af hovedområder, institutter og centre. Tilsvarende får de studerende nemmere ved at kombinere
deres grunduddannelse med andre faglige perspektiver. Og ultimativt modtager samfundet
kandidater, som forstår at tænke og agere tværfagligt med udgangspunkt i en solid faglighed.
Overordnet er det forventningen, at dette samtidig vil gøre Aarhus Universitet mere attraktivt for såvel
internationale som danske studerende, forskningsfinansierende institutioner, myndigheder, virksomheder og organisationer samt forskertalenter.

1.5. Processen
Den faglige udviklingsproces er gennemført – og planlægges og implementeres fremadrettet – i tre
sammenhængende faser:
Igangsættelse af proces og vedtagelse af de overordnede strukturer
Rektoratet igangsatte den faglige udviklingsproces med et visionspapir den 8. marts 2010. Der blev
herefter bl.a. gennemført en række mundtlige og skriftlige høringer blandt medarbejdere og studerende, nedsat ni tværfaglige arbejdsgrupper, afholdt fire faglige strategiseminarer og indhentet input
fra to udenlandske konsulenter. Den 17. juni 2010 besluttede bestyrelsen at samle alle faglige aktiviteter i fire nye hovedområder på Aarhus Universitet og fastlagde de overordnede rammer for den fortsatte proces.
Ny faglig struktur og styrket sammenhæng på tværs
I sommeren 2010 begyndte et grundigt fagligt analysearbejde med efterfølgende høringsprocesser
på hvert af de fire nye hovedområder vedrørende den indre organisering, herunder bl.a. institutstruktur.
Det mundede ud i fire indstillinger samt en række tiltag, der skal styrke sammenhængen på tværs af
8
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de fire hovedområder. Sideløbende blev der gennemført et analysearbejde med henblik på en reorganisering af universitetets administration.
Endelig beslutning og implementering
Dette dokument beskriver den beslutning, der er truffet i bestyrelsen den 8. marts 2011 om indretningen af det fremtidige Aarhus Universitet. Herefter følger en fase med detaljeret planlægning og implementering af beslutningen.
I relation til ovennævnte og for yderligere information om den faglige udviklingsproces henvises til
Aarhus Universitets hjemmeside på www.fremtidens.au.dk.
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Midler til interdisciplinære og integrationsorienterede initiativer
2011-2012

2013-2016

I alt

Mio. kr.

Mio. kr.

Mio. kr.

Forskning
Seks interdisciplinære forskningscentre

45

105

150

Nye potentielle interdisciplinære centre

0

80

80
(50)

AU IDEAS*
Talentudvikling
8

Fire nye ph.d.-skoler

0

8
(50)

Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS)*
Videnudveksling
18

42

60

2

4

6

20

20

40

8

0

8

Institut- og integrationsstøtte, inklusiv flytning

56

12

68

Integrationsstøtte vedrørende Ingeniørhøjskolen i Århus

10

10

20

167

273

440

AUFF-initiativer, jf. AU IDEAS og AIAS ovenfor

–

–

100

I alt

–

–

540

Tre nye nationale centre
Technology Transfer Office (TTO) og kommercialisering
Uddannelse
Kvalitetsudvikling af uddannelser, herunder educational it
Forbedring af studiemiljø
Andet

AU-initiativer i alt

*) AUFF-initiativ og finansiering.

6.2. Nye rammer for administrationen
Baggrund
Som led i den faglige udviklingsproces gennemføres der en reorganisering af den administrative betjening på Aarhus Universitet. Den gennemgribende reorganisering af universitetets faglige områder
følges op af betydelige ændringer i administrationen, inklusiv administrationens bygningsdrift, itydelser mv. Den administrative betjening af universitetet skifter karakter og vil i fremtiden grundlæggende være baseret på specialiserede funktioner og medarbejdere. Administrationen er en serviceorganisation, som i alle led skal være parat til at hjælpe de studerende og understøtte universitetets kerneaktiviteter ved at yde vejledning, hjælp og service til de personer og dele af organisationen, der
gennemfører forskning, talentudvikling, videnudveksling, uddanelse mv. På hovedområdeniveau – og
institut-/centerniveau – skal den administrative betjening fra fællesadministrationens side opleves som
et forhold mellem en aftager og en leverandør.
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Administrationen må samtidig tage hensyn til effektiv udvikling og drift af de administrative systemer.
Mange af de administrative opgaver, der udføres på et universitet, ligner på de fleste områder administrative opgaver, som løses i enhver større offentlig eller privat virksomhed. Den administrative udfordring ved ansættelser, lønudbetaling, opstilling af budget og regnskab, bygningsvedligeholdelse, rengøring, intern kommunikation, it-drift mm. adskiller sig på et universitet ikke væsentligt fra andre organisationers udfordring. Derimod er der en række administrative områder, hvor et universitet adskiller sig
fra andre organisationer. Forskellene er typisk fagligt begrundede og forklarer også de interne forskelle
på det enkelte universitet. Ikke desto mindre er det et mål at gennemføre en så vidtgående standardisering som mulig. Som udgangspunkt regnes der med, at 90 % af de administrative opgaver kan løses
inden for en fælles standard, mens de resterende 10 % af opgaverne må løses på grundlag af fagligt
betingede variationer.
Administrationen skal udover forskere og studerende også understøtte bestyrelsen, universitetsledelsen, studienævnene mv., som tilsvarende skal opleve at blive betjent af en effektiv administration.
Ændringerne har til formål at sikre sammenhængskraft, samarbejde, fælles kultur og mål og effektivt
samvirke mellem de administrative funktioner.
Administrative ydelser er en begrænset ressource, og prioriteringer er derfor nødvendige. Den administrative organisation skal opbygges, så disse prioriteringer afgøres ud fra en helhedsbetragtning med
udgangspunkt i brugernes behov.
Præmisser og udfordringer for den fremtidige administration
Den fremtidige administration bygger på en række præmisser og har en række udfordringer:
 Universitetsledelsen finder det afgørende, at sigtet med reorganiseringen af administrationen er
at sikre brugerne (forskere, undervisere, studerende, TAP’ere m.fl.) en god og professionel administrativ betjening. En tilsvarende kompetent administrativ betjening ydes til universitetsledelsen
og institut- og centerlederne. Dette har også været sigtet indtil nu, men administrationens opgave som en serviceorganisation for de faglige opgaver skal tydeligere indarbejdes i de administrative processer.
 Administrationen skal organiseres og arbejdsgange tilrettelægges effektivt, således at ressourceforbruget til administration bliver så omkostningseffektivt som muligt. Et helt centralt element
heri er anvendelsen af fælles processer, systemunderstøttelse, digitalisering, standardisering og
specialisering. Store forskelle i systemer og processer har hidtil hæmmet en effektiv udvikling af
de administrative processer.
 Det tilstræbes, at sager behandles og afgøres på ét administrativt niveau og kun undtagelsesvis
på to niveauer.
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 Det er et konkret eksternt givet vilkår, at de administrative omkostninger skal reduceres i årene
frem til 2013.
 Administrationen er underlagt – og skal understøtte – ledelsen af universitetet. Det betyder f.eks.,
at principielle spørgsmål om administrative fællesløsninger afgøres i ledelsesstrengen.
 Det tilstræbes, at Aarhus Universitet har et entydigt ledelsesmæssigt referenceforhold for alle
administrative medarbejdere og enheder. Samtidig erkendes det, at universitetets faktiske natur
og ledelsesstruktur er en matrixorganisation, hvorfor de entydige referenceforhold må suppleres
på forskellig vis.
 Som landsdækkende universitet har Aarhus Universitet specielle udfordringer med hensyn til
den administrative understøttelse af geografisk afgrænsede faglige enheder, hvis størrelser kan
give suboptimale administrative løsninger. På samme måde har Aarhus Universitet nogle særlige udfordringer på baggrund af fusionerne. Der er fortsat eksempler på forskellig praksis, hvor
løsninger ofte har været søgt ud fra lokale synspunkter og ikke ud fra en helhedsopfattelse. Udfordringen er at harmonisere og effektivisere administrationen på det samlede universitet, således at eventuelle forskelle i administrativ organisering og arbejdsgange ikke længere kan begrundes i historiske forhold eller lokal kultur – men, i givet fald, udelukkende fagligt eller geografisk.
 For at sikre en professionel administration på Aarhus Universitet er det en ledelsesmæssig prioritering – også økonomisk – at administrative ledere og medarbejdere på alle niveauer løbende
udvikles fagligt og personligt. Herunder må generelle rotationsordninger for administrative
medarbejdere overvejes.
 Tilrettelæggelsen af administrationen på Aarhus Universitet må ses i sammenhæng med den
kommende økonomimodel, da økonomistyring og ledelse selvsagt er tæt forbundne.
Udfordringen er at tilpasse den administrative struktur og de administrative arbejdsgange til den fremtidige organisation med ændret ledelsesstruktur og færre og større enheder.
De forestående forandringer i den administrative organisering og i arbejdsgangene vil medføre væsentlige ændringer for såvel administrative ledere som øvrige medarbejdere. Det gælder referenceforhold, arbejdsindhold og geografisk placering. Udfordringen er at motivere såvel ledere som medarbejdere til at indgå konstruktivt i de kommende forandringer, således at såvel Aarhus Universitet som
den enkelte medarbejder opnår de tilsigtede gevinster ved omlægningerne. Bestræbelserne på at
sikre den optimale brugerbetjening vil indebære ændringer af snitfladerne på alle de administrative
områder med ændret fordeling af opgaver og medarbejdere på de forskellige administrative enheder
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Nøgletal – et overblik

Føler du dig godt tilpas på
dit arbejde?1
(Altid/næsten altid+Ofte)

FARVELÆGNING AF TABEL 1.2.
ENHED A

LÆSEVEJLEDNING TIL TABEL 1.2.
OMRÅDe

12

80-100%

97%

97%

40-59%

96/98

96/100

96%

95%

96/97

95/96

60-79%

20-49%

97 procent af de ansatte i
Enhed A svarer at de føler sig
tilpas ”Altid/næsten altid”
eller ”Ofte”
... for VIP er
andelen 96
procent ...

... for TAP er
andelen 100
procent ...

0-19%
Note: Skalaen er vendt om for negativt ladede spørgsmål.
For spørgsmålene om arbejdsbyrde er der
anvendt tiprocent-intervaller.
For spørgsmål om ensomhed og stærke stresssymptomer
er der anvendt femprocent-intervaller.
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TABEL 1.2.: HOVEDRESULTATER
AU

ST

HE

BSS

AR

AU ADM

I. Trivsel
Føler du dig godt tilpas på dit arbejde?
(’Altid/Næsten altid’ + ’Ofte’)

80%

85%

85%

75%

71%

79/81

84/87

83/88

74/79

70/71

Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde
(’Helt enig’ + ’Delvist enig’)

85%

89%

89%

82%

79%

85/84

89/90

88/91

82/83

80/76

Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i arbejdet
(’Helt enig’ + ’Delvist enig’)

58%

56%

64%

60%

45%

55/62

57/56

61/69

58/67

42/59

Jeg kan anbefale min arbejdsplads til andre
(’Helt enig’ + ’Delvist enig’)

64%

69%

73%

60%

44%

61/67

68/72

70/77

59/64

44/46

77%
80%
62%
64%

II. Relation til arbejdet
Finder du dit arbejde interessant?
(’Altid/Næsten altid’ + ’Ofte’)

85%

87%

91%

87%

89%

91/78

90/82

94/86

90/72

92/75

Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i
dit arbejde? (’Altid/Næsten altid’ + ’Ofte’)

72%

75%

79%

70%

57%

59/75

72/79

75/84

69/78

58/49

90%

91%

93%

90%

92%

91/89

90/92

94/91

90/90

93/87

91%

93%

93%

93%

93%

93/89

94/91

93/93

93/90

93/92

79%

83%

85%

80%

72%

82/76

86/79

85/85

80/78

71/74

Jeg føler, at jeg har de nødvendige
kompetencer til at gøre mit arbejde godt
(’Helt enig’ + ’Delvist enig’)
Jeg har arbejdsopgaver, jeg har lyst til at
engagere mig i (’Helt enig’ + ’Delvist enig’)
Er du tilfreds med den indflydelse, du har på
tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde?
(’Altid/Næsten altid’ + ’Ofte’)

75%
72%
88%
87%
72%

III. Relation til kollegaer (’Altid/Næsten altid’ + ’Ofte’)
På min arbejdsplads er mine kollegaer
imødekommende
På min arbejdsplads er vi gode til at
samarbejde om løsningen af opgaverne
På min arbejdsplads er der frihed til at fremføre
kritiske synspunkter
På min arbejdsplads er der et godt samarbejde
mellem forskningspersonalet og det
teknisk/administrative personale
På min arbejdsplads bliver man anerkendt
for et godt stykke arbejde
På min arbejdsplads er vi villige til at lytte til andres opgaver og give konstruktiv feedback
På min arbejdsplads føler jeg mig som del af et
større socialt fællesskab

85%

87%

85%

81%

80%

84/87

88/86

86/85

79/92

80/84

72%

75%

75%

64%

63%

68/76

73/79

73/77

60/83

62/68

69%

77%

68%

65%

59%

69/69

76/77

69/66

63/75

59/60

75%

82%

82%

78%

61%

77/72

82/81

83/82

76/86

60/65

53%

58%

56%

46%

42%

52/54

61/53

56/55

43/59

39/53

73%

77%

73%

67%

65%

72/74

79/74

74/73

63/85

64/67

68%

70%

71%

59%

58%

64/71

69/72

69/73

57/69

58/61

87%
75%
67%
61%
54%
75%
72%
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TABEL 1.2.: HOVEDRESULTATER (FORTSAT)
AU

ST

HE

BSS

AR

AU ADM

IV. Oplevet ledelse i hverdagen (’Helt enig’ + ’Delvist enig’)
[Den daglige ledelse] anerkender
medarbejdernes arbejde
[Den daglige ledelse] er synlig i dagligdagen

71%

75%

73%

66%

57%

68/75

77/73

66/82

63/79

55/66

63%

67%

65%

60%

46%

60/66

68/64

61/70

57/75

44/54

[Den daglige ledelse] kan hjælpe mig med
at prioritere arbejdsopgaver

50%

54%

55%

36%

33%

43/57

53/57

79/63

31/56

31/44

[Den daglige ledelse] kan hjælpe mig
med faglige problemstillinger

61%

63%

70%

48%

43%

54/68

62/64

63/79

44/65

40/57

77%

79%

77%

78%

70%

76/79

80/77

72/63

77/79

69/74

[Den daglige ledelse kan jeg] trygt
henvende mig til

74%
66%
57%
68%
79%

V. Universitetets ledelseð (’Helt enig’ + ’Delvist enig’)
Universitetsledelsen informerer medarbejderne i
god tid om kommende beslutninger,
der skal træffes
Universitetsledelsen er lydhør overfor
medarbejdernes synspunkter
Universitetsledelsen kommunikerer klart sine
begrundelser for de trufne beslutninger

23%

27%

29%

15%

17%

22/24

29/23

25/33

17/6

16/23

14%

18%

18%

7%

7%

13/15

19/15

17/20

8/3

7/6

15%

18%

19%

10%

10%

15/16

19/16

19/20

11/3

10/12

24%
15%
16%

VI. Arbejdsbyrde, stress og ensomhed (’Altid/Næsten altid’ + ’Ofte’)
Sker det, at du føler dig udkørt?

31%

28%

26%

31%

41%

34/28

33/18

31/20

31/31

43/32

33%

30%

30%

36%

43%

39/26

38/17

38/18

37/34

46/30

17%

13%

13%

17%

24%

18/15

15/9

16/10

17/17

25/20

Føler du dig ensom i din hverdag på
arbejdspladsen?

11%

10%

12%

15%

16%

13/9

11/8

12/12

16/8

16/16

Oplever du, at du ikke er tilfreds med resultatet
af dit arbejde, fordi der er for travlt?

24%

20%

17%

25%

34%

26/23

23/16

20/11

25/22

36/21

Føler du, at dit arbejde tager så meget af din
tid og energi, at det går ud over privatlivet?
Giver arbejdet dig stærke
stresssymptomer?

34%
32%
20%
9%
30%
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TABEL 1.2.: HOVEDRESULTATER (FORTSAT)
AU

ST

HE

BSS

AR

AU ADM

VII. Berørthed af forandringsprocesserne (’Ja’)
Fået udskiftet flertallet af dine nærmeste
kollegaer a
Fået ny nærmeste leder a

Fået væsentligt nye arbejdsopgaver a

Fået uønskede opgaver a

Fået flere interessante opgaver a

18%

8%

7%

18%

18%

9/29

6/11

4/12

15/32

13/42

39%

27%

23%

35%

66%

35/44

23/34

24/22

33/45

70/46

20%

11%

12%

13%

21%

11/30

8/16

11/15

8/42

18/34

17%

11%

18%

18%

29%

17/18

10/11

21/14

17/29

31/20

17%

12%

11%

10%

14%

9/27

9/16

7/16

6/30

12/24

42%
54%
39%
20%
35%

VIII. Faglig udviklingsproces (’Forbedrer væsentligt’ + ’Forbedrer’)
At gennemføre banebrydende forskningð b

18%

21%

24%

13%

12%

*

At producere tværfaglig forskning inden for
komplekse problemfelterð b

33%

39%

39%

26%

24%

*

At højne undervisningens kvalitetð b

17%

23%

20%

9%

9%

*

IX. Administrativ reorganisering (’Forbedrer væsentligt’ + ’Forbedrer’)
At reagere hurtigt på brugernes behovð c

18%

10%

9%

2%

6%

22%

At give en ensartet sagsbehandlingð c

50%

35%

34%

22%

38%

57%

At betjene og samarbejde med forskere
og undervisereð c

16%

9%

11%

7%

11%

19%

X. Omlægning af IT-systemer
IT-implementeringens betydning nuð d
(’Det har lettet mit arbejde væsentligt’ +
’Det har lettet mit arbejde’)

IT-implementeringens betydning på sigtð e
(’Det vil lette mit arbejde væsentligt’ +
’Det vil lette mit arbejde’)

8%

9%

9%

6%

4%

8/9

10/7

9/9

7/5

4/2

28%

25%

27%

21%

18%

23/34

26/24

27/25

21/22

17/24

Note: ð Mange respondenter har svaret ’ved ikke/ikke-relevant’ til disse spørgsmål.
Disse respondenter indgår ikke i denne opgørelse. Se detaljerne i kapitlerne syv og ni.
* Af anonymitetshensyn rapporteres disse tal ikke.
a) Har du (eller vil du) som følge af reorganiseringen…
b) Vurdér hvorvidt den faglige udviklingsproces (efter din mening og inden for dit felt) forbedrer eller forringer vilkårene for følgende.
c) Vurdér hvorvidt den administrative forandringsproces (efter din mening og inden for dit felt) forbedrer eller forringer vilkårene for følgende.
d) I de seneste år er der implementeret en række nye IT-systemer (fx STADS, EDDI, PURE, Outlook mv.). Vurdér hvordan det alt i alt har påvirket dit arbejde?
e) Hvordan forventer du, at implementeringen af IT-systemerne (fx STADS, EDDI, PURE, Outlook mv.) på 3-årig sigt vil påvirke dit arbejde?

11%
45%

15

Bilag 13
Baggrund, svarprocenter mv.

Kap. 2: Baggrund, svarprocenter mv.
Spørgeskemaets tilblivelse
Aarhus Universitets Psykiske ArbejdsPladsVurdering 2012 er blevet til gennem lang tids arbejde med at udvikle
et spørgeskema, der bedst muligt indfanger vilkårene for trivsel og arbejdsmiljø på universitetet. En del erfaringer blev gjort ved gennemførelsen af APV2009, og evalueringerne fra denne proces dannede udgangspunkt
for denne undersøgelse.
I juni 2012 blev et udkast til spørgeskema sendt i høring på universitetets fem hovedområder. Der blev afholdt
høringsmøder på hvert af hovedområderne. På Science and Technology blev afholdt tre separate høringsmøder; et i Foulum, et i Aarhus og et i Roskilde. Mange medarbejdere har ønsket at bidrage til processen, og de
velbesøgte høringsmøder samt skriftlige høringssvar resulterede i et kortere og forbedret spørgeskema opdelt i
temaer. For at skærpe formuleringer og sikre, at spørgeskemaet virkede nærværende for forskellige medarbejdergrupper gennemførtes ’ekspertinterview’ med relevante personer. Herefter blev spørgeskemaet diskuteret i
en række fokusgruppeinterview med ansatte i forskellige medarbejdergrupper bl.a. laboranter, teknisk personale og administrativt personale.
Spørgeskemaet blev afprøvet elektronisk i oktober måned, hvor en række medarbejdere fik skemaet tilsendt
med mulighed for at afprøve funktioner, spring og gennemse for sproglige fejl. Spørgeskemaet blev udsendt
den 1. november 2012, og dataindsamlingen løb frem til den 3. december. En uddybet beskrivelse af processen
samt spørgeskemaet i sin fulde længde kan findes i Rapport nr. 8, Baggrundsrapport.

Svarprocent
Data blev indsamlet i november måned 2012, og som det ses af Tabel 2.1 blev der opnået en høj svarprocent. I
alt svarede 6049 fuldtidsansatte på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 82,5. En så høj svarprocent
er meget tilfredsstillende for denne type undersøgelse, især taget i betragtning at skemaet blev sendt ud elektronisk3. Den høje svarprocent betyder også, at den statistiske usikkerhed bliver forholdsvis lille. Som en tommelfingerregel er den statistiske usikkerhed for fakulteterne cirka et procentpoint, mens den for institutter og centre
er mellem to og fire procentpoint (se Rapport nr. 8, Baggrundsrapport for en beregning).
Tabel 2.1.: Svarprocenter for gruppen af fuldtidsansatte medarbejdere
n

%

AU

6049

82,5%

ST

2072

83,5%

HE

1000

73,5%

BSS

745

85,5%

AR

772

81,6%

AU ADM

1460

87,1%

ENHED

Note: n er antallet af svar.

3

Se for eksempel Dillman (2007) Mail and Internet Surveys, 2. ed, John Wiley & Sons Inc.

21

Bilag 14

Fakta om fratrædelser, marts 2014

12/10/14 00.08

AU.DK

MEDARBEJDERE.AU.DK

p n

STRATEGI OG LEDELSE PÅ AU
Du er her: AU » Medarbejdere » Strategi og ledelse » Økonomiproces 2014 » Fakta og dokumentation » Fakta om fratrædelser, marts
2014

FAKTA OM FRATRÆDELSER, MARTS 2014
Hermed et overblik over afskedigelser, fratrædelser m.m. som følge af
økonomiprocessen. Tallene er opgjort ultimo marts 2014.
128 medarbejdere er blevet afskediget, og der er indgået 180 aftaler om frivillig
fratrædelse.
Sammenlagt fratræder 308 medarbejdere, heraf 94 videnskabeligt ansatte (VIP) og
214 ansatte inden for det teknisk-administrative personale (TAP).
Desuden har 39 medarbejdere enten accepteret ændrede ansættelsesvilkår, f.eks.
nedgang i ugentlig arbejdstid eller charge eller er blevet omplaceret i
partshøringsperioden. Den påtænkte afsked kan også være besluttet annulleret, eller
medarbejderen kan have sagt op.
Herudover er der, efter en foreløbig opgørelse primo marts, indgået 41 aftaler om
seniorordning.

Nedenfor følger opgørelser og statistik over antallet af afskedigelser og frivillige
fratrædelser fordelt på hovedområder, VIP og TAP og alder, anciennitet og køn.
Om tallene
Aarhus Universitet har ca. 8.500 såkaldt fastansatte medarbejdere, hvoraf ca. 4.800 er
videnskabelige medarbejdere (VIP), og 3.700 er tekniske og administrative
medarbejdere (TAP), eksempelvis laboranter, forsøgsteknikere, dyrepassere,
håndværkere og kontormedarbejdere.
De timelønnede undervisere, studentermedhjælpere og studenterstudievejledere m.fl.
indgår ikke i antallet af fastansatte medarbejdere.
Opgørelsen er baseret på data fra AUHRA fra februar 2014.
Antal fastansatte er opgjort i personer, ikke i årsværk.
Ud over de optalte afskedigelser og frivillige fratrædelser, er der i besparelsesprocessen
desuden et antal vakante stillinger, som ikke er blevet besat (og eventuelt nedlagt).
Disse stillinger fremgår ikke af nedenstående opgørelse.

Afskedigelser fordelt på VIP, TAP, Administration og hovedområder
AU

Frivillige
fratrædelser

Hovedområde Afskedigelser

fastansatte

I alt

VIP

TAP

I alt

VIP

TAP

ST

37

13

24

72

29

43

2.594

BSS

6

4

2

3

2

1

915

HE

30

9

21

38

17

21

2.232

Arts

1

1

0

22

19

3

990

http://medarbejdere.au.dk/strategi/oekonomiproces-2014/fakta-og-dokumentation/fakta-om-fratraedelser-marts-2014/
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AU ADM

54

-

54

45

-

45

1.823

I alt

128

27

101

180

67

113

8.554

Af de 8.554 fastansatte er 4.838 VIP og 3.716 TAP.

Afskedigelser fordelt på VIP, TAP og geografi
Aarhus Universitet er placeret på en række lokaliteter ud over Campus Aarhus: Emdrup
(København), Foulum, Herning, Roskilde, Silkeborg, Årslev, Flakkebjerg, Kalø, Jyndevad
m.fl.

Geografi

I alt

VIP

TAP i alt

heraf TAP
heraf TAP
ansat på
ansat i AU
hovedområder Administration

Aarhus

94

19

75

34

41

Øvrige lokaliteter

34

8

26

13

13

i alt

128

27

101

47

54

Frivillige fratrædelser fordelt på VIP, TAP og geografi

Geografi

I alt

VIP

TAP

heraf
heraf TAP
TAP i AU
hovedområder ADM

Aarhus

115

38

77

44

33

Øvrige
lokaliteter

65

29

36

24

12

i alt

180

67

113

68

45

Aldersfordeling
AU

Afskedigelser

Frivillige
fratrædelser

2

2

904

30-39 år

14

2

2.562

40-49 år

40

12

2.087

50-59 år

51

23

1.892

60-65 år

17

71

786

Over 65 år

4

70

323

Køn

Afskedigelser

Frivillige
fratrædelser

AU

Mænd

65

96

4.143

Kvinder

63

84

4.411

Aldersinterval

-29 år

fastansatte

Køn
fastansatte

http://medarbejdere.au.dk/strategi/oekonomiproces-2014/fakta-og-dokumentation/fakta-om-fratraedelser-marts-2014/
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Anciennitet
Antal års ansættelse

Afskedigelser

Frivillige
fratrædelser

AU

Til og med 5 år

40

3

4.976

6-10 år

29

18

1.119

11-15 år

18

32

773

16-20 år

17

28

677

21-25 år

12

13

384

Mere end 25 år

12

86

625

fastansatte

Nærmere oplysninger, herunder fordelingen på de enkelte institutter og
vicedirektørområder, kan findes på administrationens og hovedområdernes
hjemmesider:
Arts
Health
BSS
Science and Technology
AU Administration

Læs interviewet med rektor i forbindelse med de samlede tal. Interviewet er delt
i fire dele for overskuelighedens skyld. Læs første del
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NY ORGANISERING AF
KOMMUNIKATIONSOMRÅDET
Nyhedsarkiv
Universitetsledelsen har besluttet en ny organisering af kommunikationsarbejdet
på universitetet.
05.12.2014 | SVEND AAGE MOGENSEN

Da rektor den 22. oktober præsenterede ledelsens
beslutning om ny administrativ struktur, gjaldt det også for
kommunikationsområdet, at enhederne i de administrative
centre fremover skulle referere til administrationscheferne
på fakulteterne. Samtidig lancerede han en særskilt proces
om den fremtidige placering af Fællesområdets
kommunikationsenhed, der ikke skulle fortsætte som et
selvstændigt vicedirektørområde. Den proces er nu afsluttet.
Sådan organiseres kommunikationsområdet
Størstedelen af den hidtidige kommunikationsafdeling i Fællesadministrationen bliver en
del af vicedirektørområdet Forskning og Erhvervssamarbejde, der samtidig skifter navn til
Forskning og Eksterne Relationer. På dette vicedirektørområde vurderede ledelsen, at der
var de største synergifordele i forhold til en placering ved andre vicedirektørområder. Her
vil man fremover kunne finde de kommunikationsmedarbejdere, der arbejder med
rekruttering, event og omdømme, de grafiske designere, fotograferne og tv/videomedarbejdere samt universitetets universitetshistoriker.
Medarbejdere i den nuværende enhed Web og Digitale Platforme flyttes til IT, som af
samme grund ændrer navn til IT og Digitale Medier. Universitetsledelsen vurderer, at den
konstellation giver det bedste grundlag for bl.a. arbejdet med at øge brugervenligheden på
AU’s hjemmeside.
Omnibus får ophæng til IT og Digitale Medier og fortsætter som uafhængig
universitetsavis.
Ny ledelsesnær kommunikationsenhed
De øvrige medarbejdere (fra enhederne Intern Kommunikation og Ekstern Kommunikation)
overgår til Universitetsledelsens Sekretariat, hvor der skal oprettes en ny, smal
kommunikationsenhed, som den eksisterende Presseenhed også vil indgå i.
”Det har været et ønske fra alle fakulteter, at der blev oprettet en proaktiv og operationel
kommunikationsenhed tæt på rektoratet og universitetsledelsen for at samle universitetets
strategiske kommunikation, så vi i højere grad kan markere Aarhus Universitet i den
offentlige forsknings- og uddannelsesdebat. På de interne linjer stiler vi mod en bedre
koordinering af aktiviteterne, og bedre rammer for dialog mellem medarbejdere og
studerende og universitetsledelsen,” fortæller prorektor Berit Eika. Hun har på vegne af
universitetsledelsen stået for den proces om organisering af kommunikationsområdet, som
blev sat i gang den 22. oktober.
Forbliver i Fredrikshus
I processen har fakulteter, vicedirektører og medarbejdere givet deres bud på en ny
organisering som input til universitetsledelsen. Medarbejderne i kommunikationsafdelingen
havde selv som førsteprioritet ønsket at forblive en samlet enhed.

2014
december 2014: 67 artikler
november 2014: 129 artikler
oktober 2014: 173 artikler
september 2014: 190 artikler
august 2014: 134 artikler
juli 2014: 52 artikler
juni 2014: 166 artikler
maj 2014: 106 artikler
april 2014: 81 artikler
marts 2014: 93 artikler
februar 2014: 85 artikler
januar 2014: 86 artikler
2013
december 2013: 74 artikler
november 2013: 93 artikler
oktober 2013: 95 artikler
september 2013: 148 artikler
august 2013: 108 artikler
juli 2013: 63 artikler
juni 2013: 87 artikler
maj 2013: 52 artikler
april 2013: 33 artikler
marts 2013: 10 artikler
februar 2013: 1 emne
januar 2013: 1 emne
2012
december 2012: 2 artikler
november 2012: 1 emne
september 2012: 2 artikler
2005
august 2005: 1 emne

”Vi har vurderet hvert kommunikationsspeciale særskilt for at se, hvor der var de største
synergieffekter, og ledelsen har truffet sin beslutning på det grundlag,” forklarer Berit Eika.
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”Vi er også klar over, at det har været en udfordrende proces for medarbejderne at gå
gennem denne ekstra proces og at det har tappet kræfter,” siger hun.
Medarbejderne har argumenteret for at de medarbejdere, som bliver en del af Forskning
og Eksterne Relationer, måtte blive siddende i Fredrikshus, hvor der bl.a. er lagerplads,
universitetshistorisk magasin og fotostudie.
”Der har været et godt fagligt samarbejde i afdelingen, og det vil vi gerne bevare bedst
muligt, så det ønske har vi sagt ja til,” fortæller prorektor.
Formelt træder ændringerne i kraft til nytår.
”Foran os står så et arbejde med at få de nye samarbejdsrelationer til at fungere; både at
fastholde eksisterende netværk og skabe nye samarbejdsstrukturer, der kan styrke
koordineringen med de administrative centre,” forklarer Berit Eika.
De nuværende tværgående samarbejdsfora for fx rekruttering, web og sociale medier m.fl.
fortsætter.
Alle grupper, Administrativt, Hele AU (enheder), Hele AU (enheder)
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