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Forord

• som grundlag for rekruttering af nye ledere
• når stillingsbeskrivelserne for vores ledere skal
udarbejdes
• når lederes opgaver og succeskriterier skal
afstemmes
• når ambitionsniveauet og indholdet i den fremtidige
lederudvikling skal aftales
• som ramme for en dialog om, hvad der kan
forventes af ledere på AAU
• som ramme for forventningsafstemning med og
evaluering af ledere
• som ét af flere udgangspunkter for afstemning
af roller og ansvar i forbindelse med tværgående
projekt- og samarbejdsprocesser.

For AAU er god ledelse afgørende. Vi skal indfri vores
ambitioner i en foranderlig verden og vil skabe sammenhæng mellem den overordnede strategi Viden for verden,
universitetets forskellige aktiviteter og den enkelte
medarbejder.
Med vores VISION 2021 har vi sat høje ambitioner for de
kommende år, og vi er sikre på, at gennemførelsen af
vores overordnede strategi hjælper os med at realisere
denne vision. En del af visionen handler om lederskabet
på AAU.

en hjælp til
at navigere

Ledelse styrker evnen til at få tingene til at ske. Klare
rammer og beslutninger reducerer usikkerhed i en
kompleks og omskiftelig dagligdag. Derfor er ledelse
afgørende, når vi ønsker en handlekraftig organisation.
Gennem ledelse skaber vi de nødvendige rammer til at
frigøre organisationens fulde potentiale og styre universitetet modigt og effektivt fremad.
AAU’s ledelsesgrundlag er en hjælp til at navigere
ledelsesmæssigt i kompleksiteten – et fælles sprog i
vores arbejde for, at ledelse gør en forskel og skaber
større værdi. Samtidig tegner ledelsesgrundlaget et
billede af de forventninger, der er til ledere på AAU.
Ledelsesgrundlaget retter sig især mod alle med formelle lederroller, men er på samme tid retnings- og
rammesættende for alle, som øver indflydelse i universitetets beslutnings-, drifts- og forandringsprocesser.
Ledelsesgrundlaget anvendes konkret i følgende sammenhænge:
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fælles rammer
og pejlemærker

I dette ledelsesgrundlag præsenterer vi først en fælles
ramme for ledelsesopgaven og dernæst fem pejlemærker for god ledelse på AAU.
Pejlemærkerne belyser de elementer, der indgår i ledelse
ved AAU. Udgangspunktet for at tale om god ledelse er,
at vi har en fælles opfattelse af ledelsesopgaven. Ved
at have det fælles udgangspunkt kan vi bedre styrke og
udfolde de forhold ved AAU, som er særlige og positive,
nemlig den aktive kobling mellem problemorientering,
samarbejde, engagement og forandring.
Med dette ledelsesgrundlag ønsker vi således at sætte
ledelse på dagsordenen. Vi håber, at I vil bruge ledelsesgrundlaget som en ramme for jeres individuelle arbejde
med ledelse og som et afsæt for mange værdifulde,
fælles drøftelser om ledelse på AAU.
Med venlig hilsen
Direktionen
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Indhold
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En fælles opfattelse af
ledelsesopgaven

Vi er ledere på forskellige niveauer, for forskellige medarbejdergrupper med forskellige fagligheder, og vi er
tilknyttet forskellige campusser rundt om i landet. Uanset
rolle, funktion og geografisk placering består ledelsesopgaven grundlæggende i at skabe resultater gennem
andre. Gennem ledelse skaber vi retning og mening for
den enkelte. Vi skaber også retning og mening i helheden.
Derfor bidrager god ledelse til at realisere AAU’s strategiske målsætninger, og vi bidrager som ledere til at
skabe resultater.

1.
ledelse af mennesker
og kultur

At lede mennesker og kultur handler om at udvikle såvel
individer som teams og skabe et arbejds- og samarbejdsklima, som understøtter AAU’s identitet og kultur. Det
hører også til denne del af ledelsesopgaven at have
overblik over, hvilke kompetencer der er nødvendige, så
både den enkelte og området når de strategiske mål.
Traditionelt karakteriseres denne del af ledelsesopgaven
som leadership, men opgaven indeholder også elementer
af management.
Dine hovedopgaver som leder af mennesker og kultur:

Lederens fire opgaveområder
Vi har valgt at strukturere ledelsesopgaven ud fra disse
opgaveområder:
1. Ledelse af mennesker og kultur
2. Ledelse af opgaver og processer
3. Ledelse af fornyelse og forandring
4. Ledelse af engagement i relationer
Alle disse områder er vigtige, og et fokus på alle fire
temaer sikrer, at der skabes værdi både for den enkelte
medarbejder og for AAU som samlet helhed. Det er
derfor vores forventning, at alle ledere, uanset rolle og
funktion, viser engagement og tager aktivt ansvar for at
varetage alle disse dele af ledelsesopgaven.
Leadership og management
I dette ledelsesgrundlag arbejder vi ud fra to tilgange
til ledelse: Leadership og management. Begreberne
repræsenterer forskellige sider af en ledelsesopgave.
Leadership indbefatter de blødere ledelsesdiscipliner og
handler om at lede og engagere, mens management knytter sig til den ledelsesdisciplin, der handler om at styre
og drive. Det er vores overbevisning, at begge tilgange er
vigtige for udøvelsen af god ledelse.
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• at udvikle en kompetencestrategi for eget område
• at sætte mål for og give feedback til individer og
teams, så der både tages individuelle hensyn, men
også skabes en meningsfuld sammenhæng i
helheden
• at identificere og udvikle ledelsestalenter
• at repræsentere og drive udviklingen af den
ønskede AAU-kultur i eget område og bidrage aktivt
til udviklingen af den fælles kultur.
Succeskriterier:
• at have løbende dialog om og fokus på gennemførelse af medarbejdernes udviklingsplaner
• at sikre en tydelig og meningsfuld sammenhæng
mellem den enkelte, dennes område og
organisationen som helhed
• at sikre, at medarbejdertrivsel og engagement er
i top
• at have et sundt og positivt samarbejdsklima,
såvel internt i det enkelte område som på tværs
af organisationen.
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2.
ledelse af opgaver
og processer

Denne del af ledelsesopgaven drejer sig om at varetage
universitetets driftsopgaver, både når det handler om at
sætte mål og retning, og når det handler om at udarbejde,
gennemføre og følge op på planer. Driftsopgaverne
består både i at varetage universitetets kerneopgaver
(undervisning, forskning og vidensamarbejde), men også
de administrative support- og støtteopgaver. Dette er i
overvejende grad en management-opgave, som dog ikke
vil lykkes uden leadership.
Dine hovedopgaver som leder af opgaver og processer:
• sætte retning og mål (strategi) for eget område og
tage ansvar for den større sammenhæng i arbejdet
frem mod AAU’s samlede ambitioner
• at formulere og gennemføre strategier og planer
• at monitorere, følge op og justere opgaver og
processer, så målene nås.
Succeskriterier:
• at formulere ambitioner og kvalitetsstandard på
alle områder
• at nå målene
• at sikre anerkendte og effektive beslutnings- og
gennemførelsesprocesser
• at gennemføre effektive arbejdsprocesser samt
styring af og opfølgning på opgaveområder
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3.
ledelse af fornyelse
og forandring

Nye, værdiskabende initiativer er vigtige for AAU. Denne
del af ledelsesopgaven drejer sig derfor om at gribe eksterne muligheder og omsætte disse til eksempelvis
spændende uddannelser, forskningsprojekter og eksterne samarbejder. Samtidig er det en del af opgaven, at
såvel den enkelte enhed som AAU’s arbejdsprocesser udvikles, så det fungerer bedst muligt for alle. Det
handler om, at vi som ledere forstår at frigøre energi og
drive gennemførelsen i alle forandringens faser: at sikre
relevans og vigtighed, at udvikle løsningerne, at forberede forandringen, at sikre en effektiv og langtidsholdbar
tilgang og ikke mindst at høste gevinsterne.
Dine hovedopgaver som leder af fornyelse og
forandring:
• at imødekomme omverdenens og AAU’s behov for
værdiskabelse ved både at lægge en god strategi og
sikre implementeringen af den
• at udvikle og implementere forandringsinitiativer
inden for eget område, men også at tage aktiv del i
ledelsen af tværgående forandringsinitiativer.
Succeskriterier:
• at gå forrest i udviklingen af relevante initiativer i
forhold til studerende og det omgivende samfund
• at have en proaktiv og opsøgende tilgang til forandrings- og fornyelsesbehov
• at gennemførelsen af forandrings- og fornyelsesinitiativer er effektiv.
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4.
ledelse af engagement
i relationer

Samarbejdsmuligheder opstår ikke uden aktivt engagement. Denne del af ledelsesopgaven handler om at motivere såvel sig selv som sine medarbejdere til at engagere
sig i arbejdet med samarbejdspartnere og interessenter,
eksterne såvel som interne. Men den handler også om
aktivt at opsøge og opnå indsigt i forhold og relationer,
der kan have betydning for samarbejdsmulighederne. Din
rolle som leder i denne opgave består derfor både i at udvise leadership ved at engagere dine medarbejdere, men
også i at udvise management og drive medarbejderne
frem mod realiseringen af de muligheder, der opstår eller
de ambitioner, I har for jeres enhed.
Dine hovedopgaver som leder af engagement i
relationer:
• at bane vejen for gode faglige og personlige relationer med både interne og eksterne samarbejdspartnere og interessenter
• at være på forkant med udviklingen inden for
områder, der er relevante for eksterne og interne
samarbejdspartnere og interessenter.

Succeskriterier:
• at samarbejdspartnere og interessenter føler sig
hensigtsmæssigt involveret i initiativer og tiltag
• at der er en tydelighed og udtalt bevidsthed omkring,
hvordan AAU skaber værdi for interne og eksterne
samarbejdspartnere og interessenter.
Balanceret ledelse er nøglen til fortsat succes
Som vidensorganisation er det vores kerneopgave at
være i stand til at koble organisationens mål og rammer
med udviklingen af talent og anerkendt dygtighed i alle
dele af organisationen. Som det fremgår af ledelsesgrundlaget, indgår der både et leadership- og et managementelement i alle dele af ledelsesopgaven. Nøglen til fortsat
succes ligger i balancen mellem leadership og management.
Hvordan man konkret udlever disse ledelsesopgaver og
lever op til succeskriterierne, vil afhænge af både ens
rolle og funktion. Vi forventer dog, at dette ledelsesgrundlag afspejles i funktionsbeskrivelser og stillingsopslag i
hele organisationen.
Ingen leder arbejder isoleret
Ledelsesopgaven vedrører ikke blot forholdet mellem
leder og medarbejder. Ud over individuelt at bidrage til, at
det lokale, det tværgående og det eksterne samspil
understøtter og styrker AAU’s identitet og kultur, indgår
alle ledere i lederteams. Med til ledelsesopgaven hører
derfor også en forventning om, at den enkelte leder deltager aktivt og konstruktivt i diverse lederfora. Et vigtigt
element i den fælles forståelse af ledelsesopgaven på
AAU er, at ingen leder arbejder isoleret.
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Fem pejleærker for
god ledelse på AAU

Viden for Verden formulerer en række målsætninger for,
hvordan vi ønsker, AAU skal fungere som organisation.
Herunder blandt andet:
• AAU er en lærende, kompetent og effektiv organisation, som på tværs af videnskabelige og administrative funktioner er i stand til at skabe de bedste
resultater i et positivt samspil.
• AAU er anerkendt som et attraktivt universitet, der
fremmer udvikling og læring. Vi vil skabe de bedste
vilkår for talentudvikling, karriereudvikling og kompetenceudvikling for alle medarbejdere understøttet
af motivation og med et skarpt øje for potentialer
overalt i organisationen.

retning, vilkår og særkender for universitetet.
Ledelseskulturen afspejler, underbygger og udfolder
desuden vores særkender.
Mange aspekter i ledelse handler om kommunikation.
Dette gælder både i det personlige, det tværgående og
det eksterne samspil. Det er vigtige kompetencer i god
ledelse på AAU at mestre både skriftlig og mundtlig kommunikation og at forstå, hvornår hvilke kommunikationsformer og -kanaler er passende og effektive. Ikke mindst
er det en central kompetence i alle de pejlemærker, som
vi nu vil præsentere:
# 1. Ledere har ambitioner for deres områder og sikrer
resultatskabende følgeskab.
# 2. Ledere frisætter potentiale og energi hos medarbejdere til gavn for den enkelte og for helheden.
# 3. Ledere agerer på vegne af helheden, tager medansvar og gennemfører beslutninger effektivt.
# 4. Ledere fremmer det konstruktive samspil på tværs af
universitetet og sikrer, at alle ”spilles gode”.
# 5. Ledere har øje for fornyelse og griber muligheder.

• AAU tiltrækker fortsat medarbejdere, der bidrager til
og motiveres af AAU’s særkender.1 Vores organisation skal derfor sikre forankrede og effektive arbejdsprocesser, der er præget af tydelige og respekterede
roller og ansvar. Alle ved, hvad succes i egen rolle er.
Disse målsætninger stiller krav om kompetent, synlig
og inddragende ledelse på alle niveauer. Vores strategi
kræver, at der er klarhed omkring ledelsesmæssige roller og ansvar, og at ledelsen kan prioritere og gennemføre beslutninger effektivt i samarbejde med engagerede
medarbejdere.
Som universitet skal vi på mange områder formå at
agere inden for politisk bestemte regelsæt og kontrolprocedurer. Det indebærer dog ikke, at ledelseskulturen på
AAU er regelstyret og kontrolorienteret. Ledelseskulturen
på AAU er præget af en fælles forståelse og accept af
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1.
Læs om AAU’s særkender på http://www.aau.dk/om-aau/
strategi-udviklingskontrakt/mission-vision-og-vaerdier/
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pejlemærke #1.

ledere har ambitioner
for deres områder og
sikrer resultatskabende
følgeskab.

God ledelse på AAU er at sætte retning og opnå det
følgeskab, som er nødvendigt for, at målene bliver opfyldt
og resultaterne nås:
• Ledere har, inden for rammerne af de overordnede
beslutninger om universitetets udvikling, ambitioner
for eget område, sætter en synlig retning og inddrager
de relevante.
• Ledere sikrer følgeskab og fremmer derigennem motivation, engagement og trivsel.
• Ledere anvender deres personlige autoritet, når der
skal navigeres i konfliktfyldte situationer.
Følgende egenskaber og kompetencer vurderer vi nødvendige:
• strategisk tænkning
• personlig integritet
• at evne problem- og konflikthåndtering

pejlemærke #2.

ledere frisætter
potentiale og energi
hos medarbejdere til
gavn for den enkelte
og for helheden

Kernen i ledelsesopgaven på et universitet handler om at
udfolde talent i alle dele af organisationen:
• Ledere skaber rammer, så den enkeltes potentiale har
bedst mulige vilkår for at udfolde sig.
• Ledere viser tydeligt engagement i medarbejdernes
kompetence- og karriereudvikling.
• Ledere skaber synligt værdi for den enkelte.
Følgende egenskaber og kompetencer vurderer vi nødvendige:
• empati
• evne til at skabe dialog
• fokus på talentudvikling
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pejlemærke #3.

ledere agerer på vegne
af helheden, tager medansvar og gennemfører
beslutninger effektivt

Ledelse kræver vedholdenhed og en evne til at tænke
langsigtet, ligesom det er nødvendigt at forstå at træffe
og gennemføre langtidsholdbare, helhedsorienterede
beslutninger:
• Ledere træder ind på banen og tager på loyal vis
medansvar for udviklingen af universitetet.
• Ledere agerer ud fra en forståelse af den større
helhed, tager engageret medansvar for fælles beslutninger og sikrer, at disse beslutninger bliver realiseret
på eget område.
• Ledere er en aktiv drivkraft i beslutningsprocesserne i
eget område og sikrer den nødvendige involvering, så
beslutningerne bliver gennemført på en effektiv måde.
Følgende egenskaber og kompetencer vurderer vi nødvendige:
• handlekraft
• robusthed
• fleksibilitet

pejlemærke #4.

ledere fremmer det
konstruktive samspil på
tværs af universitetet
og sikrer, at alle
”spilles gode”
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Samarbejdet på tværs af universitetets forskellige områder og fagligheder bliver til stadighed mere vigtigt, og
derfor skal en aktiv og konstruktiv deltagelse i forskellige
ledelsesfora og -teams karakterisere alle ledere:
• Ledere på AAU opsøger aktivt det tværgående samarbejde og understøtter andre i at gøre det samme.
• Ledere på AAU tager afsæt i, at alle arbejder ud fra
gode intentioner og har noget at bidrage med. God
ledelse er at understøtte en ’vi’-kultur på tværs af
hele universitetet.

• Ledere viser anerkendelse for alles konstruktive
bidrag – uanset om bidragene kommer fra eget
område eller fra medarbejdere ved andre dele af
universitetet. God ledelse er at ”spille alle gode”.
Følgende egenskaber og kompetencer vurderer vi nødvendige:
• teamorientering
• helhedssyn
• rummelighed

pejlemærke #5.

ledere har øje for
fornyelse og griber
muligheder

Det er en vigtig ledelsesopgave konstant at have øje for
fornyelse, så vi er parate til at imødekomme eksterne påvirkninger og muligheder. Nogle gange skal der handles
hurtigt for at udnytte disse muligheder og få gavn af de
potentielle fordele og fremskridt:
• Ledere på AAU forstår at agere med stor selvtillid i
en foranderlig verden og sikre, at de fornødne beslutninger træffes.
• Ledere viser, at de er løsningsorienterede og i stand
til at finde veje på trods af eventuelle barrierer.
• Ledere er villige til indimellem at løbe en risiko og er
indstillede på at turde fejle.
• Ledere viser, at der aktivt tages ved lære i de tilfælde,
hvor der begås fejl.
Følgende egenskaber og kompetencer vurderer vi nødvendige:
• mulighedsorientering
• løsningsorientering
• fokus på forandringsledelse.
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