
En fagperson får ordet:  
Interview med Flemming Smedegaard 
(december 2015) 
 
Kort faglig baggrund: 
Har siden 1979 uden afbrydelse været en del af Odense Universitet og senere SDU. Studerende 
1979 – 87 (cand. mag. i dansk og historie). DVIP 1987 – 1995 sideløbende med hovedjob på kom-
munikationsbureau. Fuldtidsansat siden 1995, først som lektor uden forskning og fra 2005 lektor 
med forskning efter at have erhvervet ph.d. graden i 2003. Udbød det allerførste humanistiske 
kursus i virksomhedskommunikation i landet på Odense Universitet i 1990. Udviklede senere en 
række kurser og uddannelser inden for virksomhedskommunikation og tog initiativ til etableringen 
af International Virksomhedskommunikation (IVK) i 2005. Jeg har siden 2006 været studieleder for 
IVK, som i dag er humanioras største studium med ca. 1400 studerende.  
Beskæftiger mig forskningsmæssigt både med sprog, organisation, HR og ledelse. Har bl.a. været 
med til at introducere systemisk funktionel lingvistik i Danmark. 
 
1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  
Jeg vil nævne fire områder, jeg især er optaget af i øjeblikket: 
 
1. TRILO 
Jeg tog for 2 år siden initiativ til at etablere en ny forskningsgruppe med navnet TRILO (Team for 
Research i Innovation, Ledelse og Organisation) og lægger en del arbejde i at opbygge denne 
gruppe. 
 
Følgende karakteriserer TRILO:   
• Vi forbinder tre nye, men helt centrale forskningsområder for Humaniora anno 2015 og skaber 

således viden i krydsfeltet mellem innovation, ledelse og organisation.  
• Vi forbinder forskellige aktører på universitetet, idet TRILO både omfatter forskere, undervise-

re og studerende. Viden om innovation, ledelse og organisation skaber vi således bl.a. i studen-
terprojekter og ph.d.-projekter.  

• Vi forbinder forskning og omverden, idet TRILO også består af mennesker med primær tilknyt-
ning uden for universitetet. Vi mener, at forskning og omverden beriger hinanden - frem for at 
være hinandens modsætninger.  

 
2. Situationel Dialektisk Ledelse 
I regi af TRILO arbejder jeg sammen med et par yngre kolleger på at udvikle et nyt ledelsespara-
digme, som vi har døbt Situationel Dialektisk Ledelse. Hovedudgangspunktet for tankerne bag den 
nye teori er dialektisk teori, som suppleres med inspiration fra vidt forskellige teorier, der ikke før 



har været tænkt sammen, nemlig Bert Hodges værdirealiseringsteori, Ralph Staceys teori om 
komplekse, responsive processer og Jørgen Bang og Jørgen Døørs dialektiske lingvistisk, som vi har 
arbejdet på at videreudvikle til en dynamisk dialektisk lingvistik. Vi supplerer endvidere med inspi-
ration fra teorier, der handler om forskellige typer af organisationsmedlemmer, bl.a. Helle Heins 
arketypeteori, Thomas Højrups livsformsteori og Helle Petersens cen-lok teori om forandrings-
kommunikation. I en ramme af et dialektisk mindset har vi en nylig udkommet artikel præsenteret 
vores foreløbige tanker om Situationel Dialektisk Ledelse, herunder argumenteret for en række 
krav, som ledelse og ledere i Situationel Dialektisk Ledelse vil skulle efterstræbe.    

3. Elitemodul 
Jeg har taget initiativ til etablering af det særlige elitemodul, som kandidatuddannelsen i IVK som 
den eneste kommunikationsuddannelse i landet har tilladelse til at måtte udbyde. Det er et særligt 
elitemodul af et halvt års varighed med titlen Forskning i Virksomhedskommunikation. I efterårs-
semestret 2015 gennemfører vi elitemodulet for 6. gang. Formålet med elitemodulet er på samme 
måde som erhvervs ph.d.-ordningen at fremme forskning og udvikling i danske virksomheder ved 
at uddanne dygtige kandidater med særlig indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og 
udvikling inden for virksomhedskommunikationsfaget og at opbygge personlige netværk til ud-
veksling af viden mellem virksomheder og universitet. Der er således tale om et formål, der er til 
gavn for såvel studerende, virksomheder som universitetet. 
 
De studerende får allerede i studietiden mulighed for 
• dels at blive tilknyttet et miljø uden for universitetet og styrker herigennem deres kompeten-

cer i forhold til hurtigt at kunne etablere sig på arbejdsmarkedet i relevante stillinger, herunder 
bidrage til at skabe nye stillinger ved at styrke forskningsdimensionen og værdiskabelsen for 
virksomhederne 

• dels at få nærmere indblik i forskningen på universitet og styrker herigennem deres kompe-
tencer i forhold til efter endt kandidatuddannelse at kunne vælge en forskerkarriere og fx søge 
en ph.d. 

 
Virksomhederne får mulighed for: 
• dels at få kontakt med et forskningsmiljø og få gennemført forsknings- og udviklingsprojekter, 

som ofte ellers ikke ville være blevet gennemført, hvorved der skabes nye muligheder for ud-
vikling og værdiskabelse for virksomhederne 

• dels allerede i uddannelsen at få kontakt med de dygtigste studerende og dermed styrke mu-
lighederne for at kunne rekruttere de dygtigste kommende medarbejdere.  

 
Universitetet får mulighed for: 
• dels at styrke kontakten til virksomhederne, hvilket er en forudsætning for gennemførelsen af 

mange forskningsprojekter 
• dels at styrke de studerendes karrieremuligheder både i forhold til virksomhedsvejen og til 

universitetsvejen. 
 



Eliteforløbet varer et halvt år og er opbygget på samme måde som erhvervs ph.d.-forløbene som 
en tæt integration af teori og praksis ved, at de elitestuderende skal være knyttet dels til en for-
sker/ forskningsmiljø på universitetet, dels til et virksomhedsmiljø. Arbejdstiden fordeles mellem 
universitet og virksomhed. Jeg har det forløbne efterår selv haft fornøjelsen af at vejlede samtlige 
9 studerende på modulet. 
 
4. Mønsterbryderprojekt 
I 2013 startede jeg mønsterbryderprojektet, som jeg fortsat lægger meget energi i. Formålet med 
projekt Mønsterbryder IVK er at understøtte en gruppe mønsterbrydere til fagligt og socialt at bry-
de den akademiske kode, blive gladere for at studere på universitetet og dermed betragteligt øge 
chancen for at gennemføre uddannelsen. 
 
Projektet startede september 2013 med 17 mønsterbrydere og 14 mentorer. Her i december 2015 
har projektet 52 deltagere og 48 mentorer. 
 
Projektets aktiviteter omfatter: 
 
• Alle deltagere i projektet har en personlig mentor i form af en ældre studerende eller færdig-

uddannet IVK´er, som selv har mønsterbryderbaggrund, og som er lykkedes med universitets-
uddannelse og akademisk karriere. 
 

• Der afholdes hvert semester ca. 5 fælles arrangementer a 2 – 3 timers varighed. Emner her 
har bl.a. været:   
- Hvordan organiserer man bedst sit liv som studerende? 
- Hvordan besvarer man familie og venners spørgsmål om ens uddannelsesudvalg, og hvor-

dan tackler man direkte modstand mod valget?  
- Hvordan knækker man koden i de forskellige eksamensformer på universitetet? 
- Hvordan danner man faglige netværk? 
- Hvad er stress som studerende, og hvordan håndterer man dette? 
- Hvordan håndterer man personlig sorg? 
 

• Coaching af deltagere, der har særlige udfordringer med bestemte fag i uddannelsen. 
   

• Individuelle samtaler hos studieleder/projektleder om særlige udfordringer samt for hjælp til 
uddannelses- og karriereplanlægning, herunder konkrete ”redningsaktioner” for at få studie- 
og privatlivet til at fungere igen. 

 
• Projektdeltagerne opmuntres til at engagere sig aktivt i studielivet uden for timerne, og flere 

har engageret sig som tutorer, i fagråd, festudvalg, studienævn mv. 
 

• Flere af deltagerne har fået studiejobs gennem det netværk, som projektet har givet dem. 



 
• En meget væsentlig gevinst er desuden det netværk, som deltagerne i projektet har fået med 

hinanden, og som har stor betydning for dem i hverdagen på universitetet.   
 
2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?  
Det fremgår vist af det foregående. 
 
3) Hvornår er dit arbejde en succes?  
Det er det især, når jeg oplever at gøre en forskel for mine studerende, hvad enten det er i møn-
sterbryderprojektet, for de elitestuderende eller alle de øvrige studerende. Jeg har fortsat de lyk-
keligste øjeblikke i mit job, når jeg underviser og vejleder studerende, og det er ikke noget, der gør 
mig så glad, som når jeg møder gamle studerende, jeg har for måske 25 år siden, og de her mange 
år efter påstår, at jeg gjorde en forskel for dem på et vigtigt tidspunkt i deres liv. 
 
Som det fremgår af punkt 1 så har jeg en særlig glæde ved at sætte nye ting i gang, som det viser 
sig, at mange har lyst til at være med i. På samme måde er det vigtigste for mig i min forskning at 
komme ud til et bredt publikum og ikke kun til andre forskere. 
 
4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  
Det kan først og fremmest politikere og universitetsledelsers kortsigtede og uigennemtænkte be-
slutninger, som trumfes igennem uden at inddrage dem, det handler om, studerende, medarbej-
dere og omverdenen. Dimensioneringen var et eksempel på en sådan beslutning – dimensionerin-
gen, som for mit vedkommende betyder, at vi på IVK skal nedlægge arabisk og spansk. Det er en 
vanvittig beslutning af bl.a. følgende årsager: 
- Det er to af verdens største sprog, og efterspørgslen efter kandidater, der kan netop disse 

sprog ventes at stige de kommende år.  
- Begge sprog har en pæn studentersøgning, og gennem den samdrift, der finder sted af sproge-

ne mellem flere studier, er driften af sprogene også gjort økonomisk robust. 
- Arabisk og spansk har ikke større udfordringer med ledighed end andre humanistiske uddan-

nelser. 
- Arabisk og spansk bidrager i væsentlig grad til SDU´s internationale profil og dermed til opfyl-

delsen af SDU´s overordnede strategier. Med kun engelsk og tysk og uden store verdenssprog 
som arabisk og spansk vil SDU blive et betydeligt mindre attraktivt universitet for studerende 
at studere på, et mindre attraktivt universitet for dygtige forskere fra ind- og udland at søge 
ansættelse på samt et mindre attraktivt universitet for virksomheder og andre samarbejds-
partnere at samarbejde med. 

- Især arabiskkombinationerne bidrager i væsentlig grad til SDU´s særlige indsats på mønster-
bryderområdet, herunder projekt Mønsterbryder IVK, som har haft ministerens bevågenhed 
og interesse.  

 
 



 
5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
 
Mine mål er: 
- At blive ved med at undervise og vejledere studerende så længe, studerende oplever, at jeg 

har noget at give dem. 
- At de initiativer, jeg har sat i gang – IVK, TRILO, elitemodul, mønsterbryderprojekt m.fl. - fort-

sat vil udvikle sig positivt, og at andre efter mig vil have lyst til at tage over og fortsætte udvik-
lingen. 

- At få overbevist politikere og universitetsledelser om, at forskning og universitetsundervisning 
bedst udvikler sig ved at give os friheden tilbage.  

 
 
For mere information om Flemming Smedegaard, se hjemmesiden: 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/Smedegaard. 
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