
Kommunikationsstrategi for Institut for Agroøkologi  
 
Institut for Agroøkologis kommunikationsstrategi fastlægger principper og fælles mål for 
AGRO’s kommunikationsarbejde og fungerer som ramme og grundlag for den samlede 
kommunikationsindsats.  
   
Kommunikationsstrategien understøtter DCA’s, ST’s og AU’s overordnede strategier. 
 
Kommunikationsprincipper for AGRO 
AGRO skal være synlig for målgrupperne og kendt for sin høje kvalitet af forskning, 
talentudvikling, myndighedsopgaver, uddannelser og faciliteter.  
 
Kommunikationsarbejdet skal medvirke til at bevare og udvikle AGRO’s gode ry og 
medarbejdernes trivsel. AGRO’s kommunikation skal bl.a. signalere værdierne åbenhed, 
nytænkning, faglighed og samarbejde. 
 
Kommunikationen skal have en høj kvalitet på både dansk og engelsk og være åben, dialogsøgende, 
retvisende, troværdig, uafhængig, lettilgængelig, forståelig og informativ.  
 
Alle ansatte i AGRO har behov for information om processer og beslutninger, der vedrører dem. 
Uden for AGRO er der behov for information om AGRO’s aktiviteter. Overvejelser om, hvordan en 
given aktivitet eller beslutning skal kommunikeres, skal være en fast integreret del i alle processer i 
AGRO. 
 
Kommunikationen er et fælles ansvar 
I mødet med det omgivende samfund betragtes enhver leder og medarbejder ved AGRO som 
ambassadør. Alle har derfor et medansvar for AGRO’s omdømme.  
 
Forskerne har særlige forpligtelser til at formidle viden og stå til rådighed for medierne samt deltage 
i den offentlige debat. 
 
De studerendes bidrag til et godt omdømme er også af central betydning men er ikke forpligtende i 
samme grad. Positive studieoplevelser på AU skal være med til at skabe det gode omdømme. 
 
Intern kommunikationsstrategi 
En velfungerede intern kommunikation er en forudsætning for, at ledelse og medarbejdere kan 
fungere sammen og kommunikere optimalt med omverdenen. AGRO er et forholdsvis stort og 
fysisk meget spredt institut. Derfor skal der arbejdes for at opnå en tilfredsstillende intern 
kommunikation for at udvikle den ønskede fælles identitet. 
 
Kommunikationen skal medvirke til at skabe ansvar, medejerskab, stolthed, sammenhold og 
motivation til at deltage i AGRO’s udvikling og aktiviteter samt styrke AGRO’s fælles identitet. 
 
Ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at få den interne kommunikation til at fungere. 
Ledelsen har ansvaret for at skabe rammerne, der gør det muligt for medarbejderne at skaffe den 
viden, der er nødvendig for, at de kan agere og kommunikere optimalt. Det er medarbejdernes 
ansvar at være velinformeret om AGRO’s politiske og konkrete mål. 
 



AGRO ønsker at styrke den interdisciplinære forskning internt i instituttet. 
Kommunikationsindsatsen skal bidrage ved at øge kendskabet til projekter, kompetencer, faciliteter 
og muligheder på tværs af AGRO. 
  
Ekstern kommunikationsstrategi 
Institut for Agroøkologi har som overordnet mål med sin eksterne kommunikation at stille viden til 
rådighed, der kan fremme udviklingen af et bæredygtigt landbrug i dialog med det omgivende 
samfund. Den eksterne kommunikation skal være med til at synliggøre AGRO’s aktiviteter, 
kompetencer og faciliteter samt øge målgruppernes viden om AGRO som et dynamisk og attraktivt 
institut både i Danmark og udlandet. 
 
AGRO’s kommunikation skal nå flest mulige i målgrupperne. Den skal målrettes og differentieres 
til de forskellige målgrupper, herunder jordbrugserhvervet, myndighederne, virksomheder, 
interesseorganisationer, beslutningstagere, offentligheden, medier, forskere fra andre institutioner 
samt potentielle ph.d.-, kandidat- og bachelorstuderende. 
 
Den eksterne kommunikation skal bidrage til, at AGRO kendes som et institut med: 

• Anerkendt, nyttig og anvendelig forskning af høj kvalitet 
• Tæt samspil med jordbrugserhvervet, virksomheder og interesseorganisationer  
• Uafhængig, forskningsbaseret rådgivning af myndigheder 
• Dialog med det omgivende samfund 
• Attraktive uddannelser og talentudvikling samt efterspurgte kandidater, ph.d.’er og postdocs 

 
Vigtige målgrupper for den eksterne kommunikation 
Erhvervet 
AGRO vil dele sin viden med jordbrugserhvervet, så den kan gøre nytte og bidrage til at udvikle en 
bæredygtig produktion af fødevarer og bioenergi. Det sker blandt andet via formidling, samarbejde, 
netværk og produktionen af kandidater, ph.d.’er og postdocs.  
 
Offentligheden og beslutningstagerne 
AGRO forsker i emner, som vedrører og påvirker det omgivende samfund. AGRO vil sikre 
kendskab til, forståelse for og dialog om aktuelle, relevante emner gennem aktiv formidling af gode 
forsknings- og uddannelseshistorier via sin hjemmeside, DCA’s nyhedsbreve, medierne, temadage 
og andre events samt DCA’s og AGRO’s facebookprofiler. 
 
Presse og eksterne medier 
Et godt samarbejde med pressen er et afgørende led i bestræbelserne på at synliggøre AGRO’s 
aktiviteter og kompetencer. AGRO vil fastholde og udvikle et tillidsfuldt og professionelt forhold til 
pressen via udsendelse af artikler i nyhedsbreve, aktiv opsøgning og service-minded adfærd ved 
henvendelser.  
 
Forskere i det øvrige ST og AU samt i andre institutioner i Danmark og udlandet 
AGRO ønsker at styrke den interdisciplinære forskning internt i instituttet, ST og AU samt med 
andre institutioner i Danmark og udlandet. Endvidere ønsker AGRO at rekruttere dygtige ph.d.-
studerende og postdocs. Kommunikationsindsatsen skal bidrage til denne indsats ved at øge 
kendskabet til projekter, kompetencer, faciliteter og andre muligheder på tværs af ST og AU via 
ST’s og AU’s kommunikationskanaler samt eksternt bl.a. via DCA’s nyhedsbreve på dansk og 
engelsk. 



Organisation 
Instituttet har en dedikeret kommunikationskonsulent for at styrke og fokusere den interne og 
eksterne kommunikationsindsats. For at skabe et harmonisk sammenhæng med den øvrige del af 
ST, ikke mindst DCA, skal denne decentrale løsning koordineres med de øvrige relevante 
kommunikationsmedarbejdere. Hermed sikres, at de forskellige initiativer og aktiviteter hænger 
sammen, støtter hinanden, ikke modarbejder hinanden og fremtræder som en del af DCA’s, ST’s og 
AU’s samlede indtryk bl.a. ved koordineret kommunikationsadfærd udadtil, harmoniseret skrivestil, 
ensartet brug af logo, designmanual mv. 
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