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FORORD

På baggrund af Arbejdspladsvurderingen 

(APV) i slutningen af 2012 blev der i løbet af 

2013 udarbejdet handleplaner på fakultetets 

institutter og i de administrative enheder. 

APV’en viser bl.a., at medarbejderne på 

tværs af fakultetets enheder efterspørger 

større transparens i beslutningsprocesser 

samt bedre og mere kommunikation før og 

efter en beslutningen er truffet. 

På den baggrund valgte FSU og FAMU at 

nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til op-

gave at beskrive den gode kommunikation i 

beslutningsprocesser.



Den arbejdsgruppe, hvis arbejde 

er præsenteret her, er: 

• Prodekan Julie Sommerlund (formand) 

• Institutleder Maja Horst 

• Fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen 

• Institutadministrator Gyrd Foss 

• Sektionsleder Jane Finnerup Johnsen

• Lektor Niels D. Lund 

• Lektor Hanne Jansen 

• Specialkonsulent Tina Didriksen

• Fuldmægtig Christine Sarah Andersen 

• Souschef Henrik Friis 

• HR- & Personalechef Hanne Møller

• HR-medarbejder Susanne Kirst. 

Gruppen har valgt at formidle arbejdet i 

et inspirationshæfte i to dele: 

En oversigt over, hvor beslutninger-

ne træffes på fakultetet, og hvordan 

den enkelte medarbejder kan påvirke 

beslutningerne. 

Inspiration til hvordan ledere tilrette-

lægger den gode kommunikation i 

beslutningsprocesser – både før beslut-

ningen træffes, og efter den er truffet

Inspirationshæftet henvender sig til ledere, 

der står overfor større beslutningsprocesser, 

og til de medarbejdere, der skal være en del 

af større beslutningsproces.  Og det henven-

der sig også til den medarbejder, der gerne 

vil have indflydelse på de beslutninger der 

træffes, og til alle dem, der gerne vil have 

indblik i hvor og hvordan beslutningerne 

træffes på fakultetet.

A.

B.



A. OVERSIGT OVER, HVOR BESLUTNINGERNE 
TRÆFFES PÅ FAKULTETET, OG HVORDAN 
DEN ENKELTE MEDARBEJDER KAN PÅVIRKE 
BESLUTNINGERNE
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Hvem træffer beslutning om hvad?

Direktionen består af dekan, prodekaner, fakultetsdirektør og de ni institutledere og er 

fakultetets fælles ledelsesforum. Direktionen sætter centrale projekter i gang og vedtager det 

fakultetets budget og strategi. Det vil sige, at direktionen drøfter langt de fleste beslutninger 

på fakultetet – på dens møde hver 14. dag. 

Du får viden om større beslutninger i HumNyt, som ledelsessekretariatet redigerer og 

sender til alle ansatte hver torsdag. Øvrige beslutningsprocesser kan du følge i referaterne, 

der offentliggøres løbende på direktionens hjemmeside: 

www.hum.ku.dk/omfakultetet/ledelse/direktionen 

1. 



Hvordan kan jeg påvirke beslutningerne?

Fakultetet har en række udvalg, hvor medarbejdere og ledere (og i nogle tilfælde studerende) 

drøfter fakultetets aktiviteter og udviklingsplaner. Fx rådgiver Akademisk Råd (AR) dekanen 

om akademiske spørgsmål og tildeler akademiske grader, i Fakultetets samarbejdsudvalg 

(FSU) fastsætter ledelse og ansatte retningslinjer for arbejds- og personaleforhold, mens Fa-

kultetets Arbejsmiljøudvalg (FAMU) har ansvaret for det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 

Større tiltag og projekter – fx inden for arbejdsmiljø – annoncerer ledelsessekretariatet i Hum-

Nyt. Løbende sager kan du følge i mødereferaterne på hjemmesiden: 

www.hum.ku.dk/omfakultetet/raadogudvalg

2.



Hvad kan jeg gøre for, at beslutningerne bliver 

gode som muligt?

På alle institutter og større centre findes der råd og 

udvalg, der arbejder med tilsvarende spørgsmål som 

fakultetets – bare på lokalt niveau. Fakultetets beslut-

ninger afhænger derfor af, at den enkelte medarbejder 

bærer problematikker ind i de lokale råd og udvalg, 

så institut- og studieleder samt lokale repræsentanter i 

råd og udvalg kan sørge for, at den viden kan blive en 

del beslutningsgrundlaget.

Du kan se en oversigt over dine lokale råd og udvalg 

på din institutportal. Find den på forsiden af KUnet i 

boksen ’mine enheder’.

3. 



Faglige eller administrative beslutninger?

De enkelte ledere for administrative serviceafdelinger i Fakultetsservice træffer beslutninger 

om bl.a. bygningsdrift, it, teknik og administration – i samråd med ledere i KU’s fællesad-

ministration og lokale institutadministrationer. Når tekniske spørgsmål indvirker på faglige 

spørgsmål – fx uddannelsessystemer der påvirker studieordninger eller økonomisystemer 

der påvirker forskningsstrukturer – drøfter ledere og medarbejdere dem i råd og udvalg og i 

sidste ende i direktionen.  

Hvis du ønsker at tage et spørgsmål af fælles karakter i direktionen eller et råd eller udvalg, 

skal du tage kontakt til din institutleder eller nærmeste chef – eller din lokale repræsentant. 

Se i øvrigt den administrative oversigt på: www.hum.ku.dk/omfakultetet/fakultetsservice 
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B. 
INSPIRATION TIL HVORDAN VI TILRETTELÆG-
GER DEN GODE KOMMUNIKATION I BESLUT-
NINGSPROCESSER – BÅDE FØR OG EFTER DEN 
ER TRUFFET

Der er næppe en medarbejder på fakultetet, 

der ikke før eller siden bliver berørt af eller 

involveret i en større beslutningsproces. Af 

besvarelserne i APV’en kan vi se, at der er 

mange, der gerne vil have en større og bedre 

viden om, hvor og hvordan beslutninger, der 

får betydning for hele fakultetet, træffes. 

Fakultetet er en stor og relativ kompleks orga-

nisation med flere ledelseslag og mange råd 

og udvalg, ledere skal involvere og konsultere 

i forbindelse med en større beslutningspro-

ces. Derfor kan det nemt gå galt, hvis ledel-

sen ikke har gennemtænkt og tilrettelagt en 

kommunikationsplan. 

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i 

fakultetets egne erfaringer med beslutnings-

processer, hvor eksempler på dårlig og god 

kommunikation og involvering fik betydning 

for, hvordan beslutningsprocessen blev mod-

taget og opfattet.

Eksempel: e-aflevering

Indførelsen af e-aflevering af eksamensopga-

ver i efteråret 2010 er et eksempel på en pro-

ces, der affødte negative reaktioner blandt 

medarbejdere. Den daværende ledelsesstruk-

tur så anderledes ud - bl.a. var institutleder-

ne ikke medlemmer af direktionen - og da 

beslutningen blev meldt skriftligt ud var en 

del af de medarbejdere, som blev berørt af 

beslutningen, uforstående. Flere gav udtryk 

for, at de følte, at der var blevet truffet en be-

slutning ned over hovedet på dem. Nedenfor 

er et lille udpluk af citater fra medarbejdere 

på et institut, da de via en indkaldelse til et 

institutmøde fik besked om, hvad der var ble-

vet besluttet:

”Elektronisk opgaveaflevering. Hvem har be-

sluttet det, af hvilke grunde - kan det afvær-

ges? Logikken synes umiddelbart at være, at 

man vil forsøge at spare på administration 

ved at overdrage denne til personale, som 

egentlig ikke er ansat til at administrere.”

”Hidtil er sagen logisk nok kørt i regi af stu-

dieledere/prodekan/fakultetsdirektør. Men da 

den jo, som det også tydeligt fremgår af de 

forskellige e-mails her i weekenden, ikke blot 

omfatter undervisningsforhold, men både 

økonomiske og ”personalemæssige” forhold, 

vil det være naturligt, at institutlederne nu 

kommer på banen.”



”……The Management and the secretaries 

who administer exams have known about 

it for some time, but it has been kept until 

almost the last minute from the poor so-and-

sos who will actually have to do the work.”

Det var ikke kun medarbejderne, som følte 

at beslutningen om e-aflevering kom bag på 

dem. En meget central, ekstern part, censo-

rerne, følte sig overset i processen. De mod-

tog besked om beslutningen via  medarbej-

derne på institutterne. Resultatet blev, at det 

var medarbejderne i de yderste led, længst 

væk fra beslutningsprocessen, der blev sky-

deskive for censorernes frustration og vrede 

over at få kommunikeret en så vigtig beslut-

ning ad denne ”uofficielle kanal”.

Der blev i udrulningsprocessen afholdt man-

ge møder, hvor alle involverede kunne drøfte 

udrulningen, ligesom der blev etableret infor-

mationskanaler via web og andet. Alligevel 

har det i arbejdsgruppen bag denne folder 

stået som eksempel på kommunikation, der 

kom skævt fra start. Fordi der ikke var den 

nødvendige koordinering i den første ud-

melding mellem ledelsen på fakultetet og 

på institutterne, fordi der ikke som udgangs-

punkt var tænkt mundtlig kommunikation på 

institutterne og fordi det ikke var planlagt, 

hvordan de forventelige tilbagemeldinger 

fra medarbejderne skulle indgå i den videre 

proces.

Eksempel: uddannelsesreformer

I forbindelse med gennemførelse af de to 

meget omfattende og væsentlige uddan-

nelsesreformer, Studiefremdriftsreformen 

og 12-timerskravet på BA-uddannelserne, 

har kommunikationen været tænkt både 

mundtligt og skriftligt - med stort fokus på 

det mundtlige. I forbindelse med en allere-

de planlagt besøgsrunde på institutterne in-

formerede dekanatet meget tidligt om den 

kommende reform og fik på den måde input 

fra de berørte medarbejdere på institutterne 

så tidligt, at de kunne medtages i de videre 

overvejelser. Dekanen sendte efterfølgende 

et ”hyrdebrev” ud, der i lidt flere detaljer 

redegjorde for rationalet og uddybede kon-

sekvenserne af reformen. Efterfølgende blev 

de mere konkrete tiltag drøftet på møder 

mellem studienævnene og prodekanen for 

uddannelse og studiechefen.

Resultatet er, at gennemførelsen af disse to 

beslutningsprocesser generelt ikke har affødt 

lignende reaktioner fra ansatte, som e-afleve-

ringsbeslutningen, og det er blevet modtaget 

positivt, at det er dekanatet, der er kommet 

ud lokalt og har kommunikeret budskabet di-

rekte overfor de berørte medarbejdere. Det 

giver mulighed for dialog og medvirker til op-

levelsen af en god beslutningsproces.

Hvad kan vi konkludere?

Når der træffes store beslutninger på fakul-

tetet, der får betydning for mange, er det af-

gørende, at den ansvarlige ledelse er bevidst 

om, hvordan beslutningen skal formidles, til 

hvem den skal formidles og hvornår den skal 

formidles. 

Det er derudover en styrke, at kommunikati-

onen kommer direkte fra det/de led, som er 

ansvarlig for beslutningen - også i mundtlig 

form.

Af eksemplerne kan vi udlede, at en god 

kommunikationsplan med fordel kan funge-

re som en tragt, hvor store beslutninger skal 

meldes tidligt ud - selvom der stadig mangler 



mange detaljer - hvor medarbejderne har mulig-

hed for at give deres holdning til kende og oply-

se om problematikker. Selvom der ikke er meget 

konkrete tiltag at drøfte, er det hensigtsmæssigt, 

at den øverste ledelse er kommunikativ og åben 

allerede i starten af beslutningsprocessen. Det 

”gøder jorden” og sikrer, at relevante input fra 

de berørte medarbejdere bliver formidlet tilba-

ge til beslutningstagerne i så god tid, så de kan 

medvirke til at kvalificere beslutningen. Tidlige 

udmeldinger kan selvfølgelig skabe usikkerhed, 

fordi detaljerne mangler. Men så længe beslut-

ningens stade er med i udmeldingen, er det at 

foretrække.

Næste del af kommunikationsplanen behandler, 

hvordan, hvordan mere detaljerede og konkre-

tiserende dele af beslutningsprocessen foregår. 

I eksemplet med Studiefremdriftsreformen og 

12-timerskravet, skete den del af processen ifm 

møderne mellem studienævnene og prodekanen 

og studiechefen.

I kort form kan overvejelserne om kommunikati-

on formuleres som følger:

Inden større beslutninger:

• Vurder beslutningens omfang 

• Overvej rationalet for beslutningen

• Definer interessenter og målgrupper – husk 

også de eksterne

• Udarbejd en kommunikationsplan  – ind-

tænk hvordan reaktioner fra medarbejdere 

indgår i den videre proces 

• Prioriter mundtlig kommunikation direkte 

fra ledelsen til rette fora 

Når større beslutninger er taget:

• Hav en kommunikationsplan klar og iværk-

sæt den så hurtigt som muligt

• Prioriter mundtlig kommunikation direk-

te fra ledelsen til rette fora, afsæt tid til 

mundtlig (formel/uformel) kommunikation

• Forklar rationalet for beslutningen

Kommunikationsplan

Med udgangpunkt i KU’s projektstyringsskabelo-

ner kan ledere med fordel  opbygge en kommu-

nikationsplan med fem punkter. Beskriv:

• Hovedargumentationen

• Primære og sekundære interessenter

• Kanaler til kommunikation

• Beslutning om, hvordan tilbagemeldinger 

indgår i den videre proces

• Tidsplan

• Kontaktpersoner










