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Indledningsforelæsning | Professor Lotte Bøgh Andersen
Ledelse, motivation og resultater i offentlige og private organisationer
Det handler bare om god ledelse! Dette udsagn hører man ofte blandt beslutningstagere, og 
det underståede budskab er, at hvis bare de decentrale ledere kunne tage sig sammen og 
udøve ”god ledelse”, så ville alle problemer være løst. Men hvad er god ledelse i forskellige 
organisationer? Det er der langt mindre enighed om. I et stort felteksperiment (LEAP-projektet), 
der inddrager 500 offentlige og private ledere og deres over 10.000 ansatte, har vi under-
søgt dette spørgsmål. Via lodtrækning blev lederne fordelt i fire grupper, hvoraf tre grupper 
modtog forskellige typer ledelsestræning i et år, mens den sidste fjerdedel var kontrolgruppe. 
Alle lederne og deres medarbejdere blev undersøgt både før og efter ledelsestræningen, og 
forelæsningen fremlægger de vigtigste resultater: Er det lykkedes at styrke ledelsesadfærden 
– også set i medarbejdernes øjne? Hvordan påvirker den ændrede ledelse medarbejdernes 
motivation, jobtilfredshed samt deres ønsker om at forblive i deres job? Allervigtigst: Hvad 
kan vi på denne baggrund sige om betydningen af ledelse for organisationernes resultater?

Afslutningsforelæsning | Professor Christoffer Green-Pedersen
EU – dansk politiks “enfant terrible”?
EU’s stigende betydning for Danmark er uomtvistelig. Det europæiske samarbejde påvirker 
snart sagt alle aspekter af det danske samfund. Men hvordan påvirker EU dansk politik? 
Svaret på dette spørgsmål afhænger i høj grad af, hvad man fokuserer på. Hvis man følger 
et folketingsvalg, er EU ofte fraværende. Omvendt er dagsordenen for Folketingets arbejde 
stærkt påvirket af, hvad der foregår i Bruxelles. Endeligt tyder den seneste folkeafstemning 
om Retsforbeholdet på, at der eksisterer en kløft mellem befolkning og politikere omkring 
EU-spørgsmålet. Forelæsningen vil dels se nærmere på, hvordan EU har påvirket dansk 
politik, dels forklare, hvorfor EUs betydning for dansk politik er så varierende fra område til 
område. Endelig rejser den politiske tilgang til EU en række demokratiske problemstillinger, 
som foredraget vil tematisere.

Paneldebat | Paneldeltagere: MF, tidl. minister Marianne Jelved, professor emeritus Jørgen 
Grønnegård Christensen og lektor Jørn Loftager
Ministre og embedsmænd: Er alt, som det skal være?
Et liberalt demokrati som det danske hviler på, at magten ligger hos en folkevalgt regering, 
men at embedsværket sørger for, at den udøves sagligt og i overensstemmelse med faste 
retsstatsprincipper. Med mellemrum opstår der diskussion om samspillet mellem politikere 
og embedsmænd. Ét spørgsmål er, om ministre og regering sidder så tungt på embeds-
mændene, at hensynene til lovlighed, faglighed og sandhed bliver tilsidesat? Et andet er, 
om embedsmændene i en kompliceret verden har for let ved at manipulere politikere, der 
ser sig selv placeret helt alene i forvaltningens top og kun kan have en begrænset indsigt i 
sagerne? Panelet diskuterer om tiden er inde til et opgør med den nuværende danske model.

Formålet med det årlige Aarhus-seminar på Institut for Statskundskab er at give instituttets 
kandidater mulighed for faglig opdatering gennem et endagskursus. Deltagerne får et 
bredt kendskab til udviklingen inden for statskundskabens hovedområder, sådan som disse 
traditionelt er defineret på instituttet. 

I år afholdes Aarhus-seminaret fredag den 19. august på Institut for Statskundskab. 
Efter en fælles indledningsforelæsning kan deltagerne følge to faglige spor: 

Spor A: Nationale forhold 
Spor B: Internationale forhold 

De faglige spor slutter midt på eftermiddagen, hvorefter der er en afslutningsforelæsning. 

Dagen rundes af med en paneldebat om forholdet mellem ministre og embedsmænd. Pa-
nelet består af MF, tidligere minister Marianne Jelved, professor emeritus Jørgen Grønnegård 
Christensen og lektor Jørn Loftager. 

Efter paneldebatten er der mulighed for at deltage i fakultetets sommerfest.

Programmet præsenteres nærmere på de følgende sider. 

Forud for seminaret lægges deltagerliste og begrænset skriftligt materiale vedr. de enkelte 
oplæg ud på Aarhus-seminarets hjemmeside (www.ps.au.dk/aarhusseminar2016).

Introduktion Detaljeret program
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9.30-10.00 Registrering og kaffe med rundstykker   9.30-10.00

10.00-10.15 Velkomst | Institutleder Peter Munk Christiansen 10.00-10.15

10.15-11.15 Indledningsforelæsning | Professor Lotte Bøgh Andersen
Ledelse, motivation og resultater i offentlige og private organisationer

10.15-11.15

11.15-11.30 PAUSE 11.15-11.30

11.30-12.15 Workshop 1A 
Adjunkt Lasse Laustsen

Det personlige valg: Hvilke typer kandidater foretrækker vælgerne og hvorfor?

Workshop 1B
Lektor Karin Hilmer Pedersen og lektor Lars Johannsen

Korruption - reglen eller undtagelsen?

11.30-12.15

12.15-13.15 FROKOST 12.15-13.15

13.15-14.00 Workshop 2A
Adjunkt Lasse Nielsen

Må vi SÅ få etikken tilbage i dansk politik!
Den danske flygtningepolitik som eksempel

Workshop 2B
Professor Daniel Finke

Bankrupt Greece, closed borders and looming Brexit:
effects of crisis politics on EU governance

13.15-14.00

14.00-14.15 PAUSE 14.00-14.15

14.15-15.00 Workshop 3A 
Adjunkt Anne Mette Kjeldsen

Er medarbejderinddragelse en ressource - eller blot spild af tid?

Workshop 3B 
Professor Per Mouritsen

Medborgerskab: rettigheder, deltagelse, medlemskab

14.15-15.00

15.00-15.30 EFTERMIDDAGSTE MED KAGE 15.00-15.30

15.30-16.15
Afslutningsforelæsning | Professor Christoffer Green-Pedersen

EU - dansk politiks “enfant terrible”?
15.30-16.15

16.15-16.30 PAUSE 16.15-16.30

16.30-17.45
Paneldebat | Ministre og embedsmænd: Er alt, som det skal være?

Paneldeltagere: MF, tidl. minister Marianne Jelved, professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen og lektor Jørn Loftager
16.30-17.45

18.00-23.00
Aarhus BSS Sommerfest

Universitetsparken
18.00-23.00
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Workshop 1A | Adjunkt Lasse Laustsen
Det personlige valg: Hvilke typer af kandidater foretrækker vælgerne og hvorfor?
Politikerne. Vi ser og hører dem overalt. De sidder parat i Deadline-studiet for at debattere 
tidens store politiske spørgsmål. De står som afsendere af vigtige forslag og reformer. Og 
de toner frem i quiz- og talkshows, hvor vi kommer tæt på dem personligt. Men hvem er 
de så? Og ikke mindst hvilke personer er det, vi foretrækker at stemme på? Det er dette 
spørgsmål, foredraget vil besvare. Konkret skal vi se, at to faktorer påvirker, hvilke politiske 
personligheder vælgerne foretrækker. For det første viser foredraget, at henholdsvis venstre- 
og højreorienterede vælgere foretrækker politikere med vidt forskellige karaktertræk, og at 
dette kommer til udtryk på valgdagen. For det andet viser foredraget, at omstændigheder 
såsom tilstedeværelsen af en ekstern trussel også påvirker vælgernes forestillinger om, hvil-
ken personlighed, der udgør en god leder. Resultaterne illustreres med en række empiri-
ske eksempler fra studier gennemført i Danmark og USA. Endelig relaterer foredraget disse 
pointer til den igangværende amerikanske præsidentvalgkamp, herunder Donald Trumps 
overraskende succes i de republikanske primærvalg. 

Workshop 2A | Adjunkt Lasse Nielsen
Må vi SÅ få etikken tilbage i dansk politik! Den danske flygtningepolitik som eksempel
Har vores håndtering af flygtningekrisen været etisk forsvarlig? Den etiske videnskab siger 
nej. Hverken utilitaristiske, pligt- eller dydsetiske positioner kan legitimere at trykke aviskam-
pagner for at undgå flygtningestrømme eller at holde flygtninge i isolerede lejre. Hvorfor er 
det ikke lykkedes at mobilisere en etisk kritik af den førte flygtningepolitik? Hvorfor har den 
etiske videnskab ikke en politisk stemme? Svaret er, at vi igennem en længere årrække 
har fået adskilt ”det etiske” fra ”det politiske”. Det etiske, som anses for noget individuelt og 
personligt, står i kontrast til det politiske, som anses for sagligt, videnskabeligt og rationelt. 
Men denne skelnen er grundlæggende kunstig. Det etiske gemmer sig i mange politiske 
spørgsmål, og hvis vi skal give gode svar på politiske spørgsmål, må vi derfor undertiden 
også konsultere den etiske videnskab. Så hvad siger etikken om flygtningepolitikken? En 
nyfortolkning af dydsetikken giver et bud.

Workshop 3A | Adjunkt Anne Mette Kjeldsen
Er medarejderinddragelse en ressource - eller blot spild af tid?
I offentlige organisationer er det god latin at inddrage medarbejderne i beslutningsproces-
serne. Det skulle være godt for produktiviteten, medarbejdernes tilfredshed og tilknytning til 
organisationen samt for videndeling og legitimitet i forhold til organisatoriske mål og midler. 
I den danske offentlige sektor bruges der mange mandetimer på medarbejderinddragel-
se – dels gennem formelle samarbejdsudvalg, dels gennem mere uformel konsultation og 
koordination mellem ledelse og medarbejdere. Men betyder det noget i den sidste ende? 
Og hvordan? I et stort forskningsprojekt på Hospitalsenhed Midt har vi de seneste fire år 
undersøgt betydningen af medarbejderinddragelse for bl.a. motivation, jobtilfredshed og 
sygefravær. Vi har også set på, hvad det betyder for medarbejdernes opbakning til de om-
fattende hospitalsfusioner i regionen og for patienternes tilfredshed med hospitalsbehand-
lingen. Projektets hovedkonklusioner peger på, at inddragelse og frihed for medarbejderne 
til at tage del i ledelsesbeslutningerne kan have vidtrækkende, positive effekter, men under 
visse betingelser kan det modsatte også være tilfældet.

Workshop 1B | Lektor Karin Hilmer Pedersen og lektor Lars Johannsen
Korruption – reglen eller undtagelsen?
Har du nogensinde taget mod bestikkelse eller bestukket en embedsmand? Nej vel? Dan-
mark er et af de mindst korrupte lande i verden, men alligevel dukker der med mellemrum 
sager op i pressen. Er Danmark på vej mod at blive et mere korrupt samfund? Svaret på det 
spørgsmål kræver tværnationale sammenligninger. Hvorfor er korrupte politikere og em-
bedsmænd ikke undtagelsen men reglen i nogle lande? Hvilken betydning har korruption 
for økonomisk vækst, befolkningens sundhed og uddannelse? Hvordan kan man bekæmpe 
korruption? Og er korruption kun et fænomen i den offentlige sektor, eller foregår det også 
i den private sektor? Foredraget besvarer disse spørgsmål, dels via et udblik på den eksi-
sterende forskningslitteratur, dels ved at trække på vore egne undersøgelser af offentligt 
ansatte i de baltiske lande og af private virksomhedsledere i Danmark og Estland.

Workshop 2B | Professor Daniel Finke
Bankrupt Greece, closed borders and looming Brexit: effects of crisis politics on EU gover-
nance
Over the last seven years Europe has been confronted first with the Euro crisis (which is not 
over yet) and, subsequently, with the so-called refugee crisis. The effects of both crises can 
be seen in Brussels and at home. At the European level, some argue that we have entered 
a new age of intergovernmentalism. Never before did heads of state and government meet 
so frequently while at the same time unilaterally suspending the Schengen treaty. Others 
(often more optimistically) focus on the institutional response to crisis. They see develop-
ments such as the emittance of national asylum officials to Greece or the establishment 
of the European Stability Mechanism as the seed for a new, sustainable institutional equili-
brium. At the domestic level, the crisis has given rise to new or further empowered existing 
nationalist, euro-skeptic parties. Are these parties here to stay? Did the crisis cause lasting 
changes to the Union? Or are we witnessing a temporary phenomenon nobody will talk 
about in ten years’ time?

Workshop 3B | Professor Per Mouritsen
Medborgerskab: rettigheder, deltagelse, medlemskab
Medborgerskab er det nye politiske hurra-ord nr. 1 i kommunerne, på udlændingeområdet, 
i skolerne og mange andre steder. At være medborger handler om at gøre noget godt for 
fællesskabet, om frivillighed og solidaritet – og om det, man i gamle dage kaldte ”borger-
dyd”. Men medborgerskab er ikke kun et normativt og ideologisk ladet begreb, det er også 
et teoretisk begreb i politisk sociologi på linje med fx stat, nation og klasse. Foredraget, der 
tager udgangspunkt i en ny bog om medborgerskab, afklarer først, hvordan medborger-
skab i den brede betydning (på engelsk citizenship) kan forstås. Dernæst viser foredraget, 
at medborgerskab i denne betydning skaber en spænding mellem statsmagt ”oppefra” 
og mægtiggørelse ”nedefra”. Denne spænding handler også om den anerkendelses- og 
identitetskamp, der knytter sig til rettigheder, medlemskab og forestillinger om den gode 
medborger. Disse pointer illustreres med eksempler fra diskussioner om konkurrencestaten, 
indvandrer- og integrationspolitik, den nye frivillighed og uddannelse.

Spor A: Nationale forhold
Tovholder: Professor Christoffer Green-Pedersen

Spor B: Internationale forhold
Tovholder: Professor Jørgen Møller



Aarhus-seminar
2016
Tilmelding og betaling
Prisen for deltagelse i Aarhus-seminaret er 1350 kr. inkl. frokost og materialesamling.
Prisen for deltagelse i fakultetets sommerfest er 200 kr.  

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus-seminaret, kan du kontakte os på:
e-mail: aarhusseminar@ps.au.dk
telefon: Birgit Kanstrup 8716 5601  |  Annette Andersen 8716 5584

Er du i øvrigt opmærksom på Aarhus BSS’s alumnenetværk, hvor du bl.a. 
gratis kan læse på Folkeuniversitet? Læs mere på: bss.au.dk/medlemskab

www.ps.au.dk/aarhusseminar2016 

TILMELDING SKER ELEKTRONISK PÅ

DEADLINE FOR TILMELDING OG BETALING TIL AARHUS-SEMINAR  
ER 1. AUGUST 2016


