
En fagperson får ordet:  
Interview med Thomas Hestbæk 
Andersen (december 2015) 
Kort faglig baggrund: 
Jeg er ph.d. fra instituttet fra 2003 ovenpå en cand.mag. i Nordisk og Virksomhedskommunikation. 
Begyndte at læse Nordisk på ISK, fordi jeg var vild med litteratur. Det er jeg sådan set stadig, men 
jeg har altid været forelsket i det danske sprog, og den forelskelse blomstrede i mødet med gode 
folk på universitetet, så ret hurtigt i min studietid fik lingvistikken – og senere 
kommunikationsfagligheden – forrang frem for litteraturstudiet. 

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu?  
En hel masse. Som os alle, tænker jeg. Et grundforskningsnedslag er, at jeg sammen med 
Alexandra Holsting knokler med forbindelsen mellem (danske) sætninger. Sammen med hende er 
jeg for øvrigt også i gang med at opstarte et større forskningsprojekt om ’humanisters 
italesættelse af humaniora i medierne’. Det er et projekt, som forbinder sig til en fagpolitisk 
diskussion om humanioras rolle og nødvendighed i samfundet. Et enkelt yderligere nedslag er, at 
jeg med Theo van Leeuwen har igangsat et projekt om ’online shopping’, hvor vi blandt andet ser 
på forskellene mellem indkøb(soplevelsen) i en fysisk butik og en webbaseret butik. I dette projekt 
arbejder vi som en del af et større internationalt konsortium. 

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?  
Det er nok svært at svare kortfattet på… Men én overvejelse, som er ganske salient, er, hvordan vi 
kan koble internationalt samarbejde og en stræben efter at bedrive topforskning med et ønske om 
at inddrage de kvikkeste og mest engagerede af vores studerende. Så en masse 
proces(ledelses)overvejelser. 

3) Hvornår er dit arbejde en succes?  
Når det bliver brugt – altså når det betyder noget for de mennesker, der stifter bekendtskab med 
det. Og lidt mere personligt: Når det har været sjovt at udføre. 

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?  
Lige nu er det lidt svært ikke at bekymre sig om de generelle nedskæringer i sektoren. 

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?  
Jeg vil gerne blive ved med at fortælle historier, som folk lytter til og læser. Som tages i brug. Og 
mere fagspecifikt vil jeg gerne bidrage til, at sprog bliver en integreret del af den multimodale 
udforskning af de mange kommunikationsformer, mennesket benytter. 

For mere information om Thomas Hestbæk Andersen, se hjemmesiderne: 
http://multimodalsemiotics.com/ og http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_cmc. 
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