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Anfægtelse af konsulentrapporternes gyldighed 
 
 
Begge konsulenter, Per Bøjlund og Marie Koch, har været ansat igennem og betalt af ledelsen, 
som er én part i konflikten og dermed ikke neutral. Der er ikke blevet truffet en aftale om at 
vælge konsulenter i samarbejde med DM eller en neutral, overordnet instans. 
Begge konsulenter har tidligere arbejdet for Aarhus Universitet og ønsker selvfølgeligt at få 
yderlige opgaver fra universitet i fremtiden. Dermed er de ikke uafhængige og neutrale.  
Per Bøjlund er desuden ansat som ekstern lektor på mit institut under Niels Lehmann.  
 
Konsulenternes baggrundsbeskrivelse gengiver ledelsens perspektiv og gør mediedebatten til 
udgangspunkt, selvom denne debat kun var eskalationen af den konflikt på afdelingen, der har 
fået lov til at køre uforstyrret over halvandet år. Faktisk har jeg uafbrudt prøvet i disse 
halvandet år at komme frem til en intern løsning, men ledelsen - fra fagleder via institutleder 
og dekan til rektoren - har afvist alle mine anmodninger om at drøfte problematikken. 
 
Hvis konsulenterne havde korrigeret den baggrundskrivelse med den reale kronologi, nemlig 
at jeg forgæves har forsøgt i halvandet år at finde en intern løsning og til sidst har vendt mig 
til offentligheden, kunne deres rapporter aldrig have fremlagt de resultater, som de gør og som 
ledelsen ønskede. Derfor kan jeg kun betragte udredningsprocessen som ledelses-styret farce. 
 
 
 
1. Konsulenten er ikke ekstern 

• Notatet fra mødet den 22. juni slår fast to gange at ledelsen ansætter en "ekstern 
virksomhedskonsulent". 

• Konsulent Per Bøjlund har informeret os den 8. december, at det var ham, der blev 
spurgt af ledelsen om at blive konsulent; han har først derpå bragt Marie Koch ind, 
som så har taget sig af ”samarbejdsvanskelighederne” mens PB har taget sig af 
mobningsklagen. 

• Per Bøjlund er ikke ekstern, men bliver ført som ansat i kollegiet af Afdelingen for 
Æstetik og Kultur på det institut, hvor jeg selv arbejder 
(http://www.au.dk/om/organisation/navnlist/?inputSearch=containersearch&searchCo
ntainer=1560&sortby=fullname&sortdir=0). Ifølge dekanens advarsel (s. 6) har han 
arbejdet som ekstern lektor på afdelingen siden 1993. Jeg har selv været vidne til at 
han har et godt, næsten venskabeligt forhold til flere kollegaer på flere afdelinger i mit 
institut og kender alt til instituttets infrastruktur, såsom de nye kaffemaskiner etc. 

 
Dermed er den konsulent, som ledelsen har valgt, på ingen måde ekstern, men står i 
interessekonflikt med sine andre lønbringende opgaver på AU. 
 
 
 
2. En fordrejet baggrundsbeskrivelse, som aldrig blev korrigeret 

Per Bøjlund, som blev først spurgt af ledelsen at være konsulent og så inddrog Marie Koch, 
fik en baggrundsbeskrivelse fra ledelsen, som fordrejer kronologien i problemkomplekset og 
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er fejlagtig. Baggrundsbeskrivelsen indeholder følgende sætning (jf. Bilag 1 til dette 
dokument):1 
 
"Et element i problemkompleksiteten er en artikel i Weekendavisen om situationen på musikvidenskab, 
skrevet af professoren i musikvidenskab. Samtidig har professoren oplevet sig mobbet." 
 
Denne baggrundsbeskrivelse er både ukorrekt (det var ikke mig, som har skrevet artiklen, men 
en journalist, der syntes, at min situation er en skandale) og den fordrejer den virkelige 
kronologi – jeg har følt mig mobbet ikke ”samtidigt”, men længe inden jeg endelig vendte 
mig til medierne for at gøre opmærksom på denne uholdbare situation. 
 
Faktisk har jeg uafbrudt forsøgt at drøfte problemerne i min situation på Instituttet for 
Æstetiske Fag siden januar 2010, altså i halvandet år indtil jeg endelig gav Weekendavisen 
tilladelse at skrive om min situation på universitetet. Jeg ønskede ikke at vende mig til 
offentligheden, men at finde en intern løsning for den uholdbare situation. Men mine 
forsøg og mine konkrete løsningsforslag blev siden forår 2010 afvist af: 
 

- faglederen 
- studielederen 
- institutlederen 
- dekanen 
- rektoren. 

 
Udredningens baggrundsbeskrivelse sætter konflikten i et perspektiv, som fordrejer kronolo-
gien. Jeg bliver gjort til syndebuk for problemer på afdelingen, som har været synlige, men er 
hårdnakket blevet fortiet i mange år. Både min tilladelse til at Weekendavisen kunne skrive 
om min situation og mine mobningsklager er resultat af mobning og krænkende 
handlinger, der har fået lov til at køre uforstyrret – og med ledelsens viden om 
tilstandene – i mere end halvandet år. 
Dette forhold blev notorisk ignoreret af konsulenterne (der findes kun en eneste antydning, at 
ledelsen kunne ”have reageret noget tidligere” i Per Bøjlunds rapport, s. 6, men det bliver med 
det samme relativeret og undskyldt).  
 
Jeg har lige fra det første møde gjort begge konsulenterne opmærksom på at kronologien er 
forkert og at baggrundbeskrivelsen er ukorrekt. Begge konsulenter har op til deres 
fremlæggelse af rapporten ignoreret mine gentagne anmodninger om at rette kronologien og 
belyse de virkelige sammenhænge. 
 
 
3. Fejl og manglende kompentence fra begge konsulenters side. 

Per Bøjlunds fremlæggelse af sit udkast den 8. december har vist, at han overhovedet ikke har 
rigtig læst den dokumentation, som han fik fra mig. Der fandtes flere alvorlige fejl og 
fordrejelser. Om han har korrigeret dem eller ej i sin endelige rapport: Igennem hele 

                                                 
1 Samtalerne med Marie Koch har vist, at hun brugte samme beskrivelse, selvom denne sætning ikke findes i 
hendes officielle procesbeskrivelse (der findes kun baggrundsbeskrivelsens første sætning i hendes 
procesbeskrivelse), som opbygger en ukorrekt modsætning mellem ”en professoren” og en ” lærergruppe af 8-9 
personer”, som er ordret den samme i begge konsulenters forløbsbeskrivelse). Hun fremhævede alligevel 
skriftligt at hun igennem hele processen arbejdede tæt sammen med Per Bøjlund. Forløbet viser at hun gik ud fra 
samme fordrejede baggrundsskildring som Per Bøjlund. 
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processen fra vores første møde i september op til 8. december har han åbenbart ikke 
beskæftiget sig rigtigt med det materiale som han havde fået fra mig.  
Desuden har han afbrudt kontakt med mig så tidligt som i slutningen af oktober og ignoreret 
så vigtige mails som min trækkelse af mobningsklagen imod Steen (mails fra 8. og 25. nov.), 
selvom han beviseligt har fået dem. 
 
Marie Koch har derimod tydeligt vist i vores fælles samtale den 12. december, at hun ingen 
anelse har om forskellene mellem universitetskulturer i forskellige europæiske lande: ”Det 
køber jeg ikke, at der findes forskellige universitetskulturer i de europæiske lande.”  
Eftersom det er netop de afgørende forskelle mellem det skandinaviske universitetssystem og 
andre landes universitetssystem (hvor jeg kommer fra), som først har ført til grundlæggende 
misforståelser i min ansættelse og så til alvorlige konflikter på afdelingen, mens Marie Koch 
udtrykkeligt ignorerer disse forskelle og kun går ud fra den danske universitetskultur, har 
hendes udredning ingen værdi med hensyn til en bedømmelse af konfliktsituationen. 
 
 
4. Inhabil: Udelukkende universitetledelsens og kollegaers perspektiv 

I vores første samtale lovede Marie Koch ”Jeg er din ambassadør”, og i vores tredje samtale 
(17. november 2011) forsikrede hun igen, at jeg kunne stole på, at der ville tages hensyn til 
mit perspektiv på konflikten. Men i hendes rapport fremlægger hun kun mine kollegaers 
perspektiv og desuden skader mig bevidst ved at vedlægge et dokument, som hun mener 
beviser min mangel på troværdighed. 
I rapporterne bliver det tydeligt, at Marie Koch udelukkende har talt med personer der – ud 
over mig – står på den ene side i konflikten: ledelsen og mine kollegaer. Jeg har flere gange 
nævnt personer på instituttet og fakultetet for hende, som var villige til at tilføje deres egne 
erfaringer med min afdeling og støtte mine iagttagelser. Hun har aldrig talt med dem, men 
udelukkende med repræsentanter fra den éne side i konflikten. 
Hendes udredning, som allerede er baseret på ledelsens baggrundsbeskrivelse, viser sig 
dermed at være inhabil. Hun har aldrig forsøgt at få et balanceret perspektiv på konflikten. 
 
Hele processen med Marie Koch har desuden vist mig, at hun ikke har talt sandt over for mig 
og har været bevidst om det. Jf. bilag 2 til dette dokument, ”Marie Kochs rolle som 
konsulent”. 
 
 
 
Facit 

Per Bøjlund  
- ikke er ekstern; 
- har tydeligt ikke beskæftiget sig med bevismaterialet; 
- har ignoreret to mails, hvor jeg har trukket min mobningsklage mod én af de tre kolleager. 

Marie Koch  
- har flere gange demonstreret sin mangel på det nødvendige kendskab til universitetsverden; 
- har ikke gennemført en uvildig udredning med en bred, afbalanceret vidnekreds; 
- har ikke talt sandt over for mig og udnyttet min tillid og min dokumentation for at vende 

dem imod mig i den endelige rapport. 
 
Jeg kan derfor ikke anerkende udredningsprocessen og de endelige rapporter som 
gyldige. 
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Bilag 1: Procesbeskrivelse af Per Bøjlund 

sendt til Linda Maria Koldau den 6. sept. 2011 

 
 
 
                          Håndtering af mobning. 
 
 
Baggrund: Samarbejdsproblemer i en musiklærergruppe under Musikvidenskab,    
  mellem en lærergruppe på 8-9 personer og en professor i     
  musikvidenskab.  
  Et element i problemkompleksiteten er en artikel i Weekendavisen om    
  situationen på musikvidenskab, skrevet af professoren i musikvidenskab. 
  Samtidig har professoren oplevet sig mobbet. 
 
 
Formål:  2. Håndtering af krænkende eller mobnings lignende adfærd: 
 
  2.1 Afdækning og beskrivelse af situationer og relationer der kan   
   opleves krænkende, nedsættende og respektløse. 
    
  2.2 Analyse og beskrivelse af i hvilket omfang der er tale om en   
   mobning, samt beskrivelse af handlemuligheder. 
 
  2.3 Udvikle og støtte processer, der fremmer gode professionelle   
   samarbejdsrelationer.  
 
 
Mål gruppe: En professor og 3 lektorer ved musikvidenskab. 
 
 
 
Håndtering af mobning:  
 
Fase 1.  Opgaven introduceres og udarbejdelse af procesplan. 
 
Fase 2.  Kortlægning af situationen: 
 
  2.1 Indledende samtaler: (4 – 5 personer). 
  - 1. Gennemløb: 
     - Individuelle samtaler af 40-60 min. varighed.. 
   - Udarbejdelse af hvidbog. 
  - 2. Gennemløb: 
   - Individuelle samtaler af 40 min. varighed (2. gennemløb). 
   - Revidering af hvidbog, smat beskrivelse af emner, problemstillinger og  
      konflikter, der skal indgå i det videre arbejde. 
  
  2.2 Mobningsanalyse: 
  - Analyse og beskrivelse af mobningens omfang. 
  - Fremlæggelse af analysen med handleanvisninger. 
 
Fase 3  Fremlæggelse af handlemuligheder. 

  Eks. på handlemuligheder: 
  - Dialogmøder 
  - Medieringsproces 

  - Udarbejdelse af mobningshandleplan  
 
Fase 4.  Gennemførelse  
 
Fase 5.  Implementering. 
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Bilag 2: Marie Kochs rolle som konsulent 
 
 
Marie Koch giver en fremstilling af sin konsulentvirksomhed på http://www.mariekoch.dk/. 
Websiden formidler indtrykket af en professionel konsulent. Men hendes adfærd i 
udredningsprocessen på Aarhus Universitet mangler troværdighed, fordi hun har til sidst  

� vist en tydelig ”bias” (partiskhed); 
� alvorlige modsigelser i hendes forhold over for mig; 
� en tydelig mangel på kompetence i bedømmelsen af konflikter i universitetsmiljøet.  

 
Jeg har båndoptaget vore møder, så jeg kan bevise det meste af det, som jeg citerer, undtagen 
private anmærkninger der kom i ”hyggesnakken” rundt om møderne. Optagelsen skete med 
hendes tilladelse, og hun lagte stor vægt på at få en CD-kopi af alle båndoptagelser. 
 
Her er de vigtigste selvmodsigelser i hendes adfærd: 
 
 
1. Udelukkende universitets perspektiv 
Udgangspunkt for vore møder var hendes udsagn i det første møde den 21. september 2011:  
”Jeg er din ambassadør”. Den 17. november bekræftede hun endnu en gang, at jeg ingenting 
har at frygte, fordi rapporten vil selvfølgeligt give ligeværdig hensyn til mit perspektiv på 
konflikten. 
I underrettelses-mødet den 12. december, hvor hun fremlagte hvad hun havde skrevet i 
rapporten, blev hele konflikten fremlagt kun fra mine kollegaers perspektiv. Det viser sig nu 
at hele rapporten faktisk er præget af dette perspektiv og giver ingen rum til mit perspektiv og 
mine erfaringer på instituttet – samt mine tidligere erfaringer som institutleder og professor på 
et tysk universitet og gæsteprofessor på universiteter i andre lande. 
 
 
2. Falsk fortrolighed 
”Jeg er din ambassadør”: Det var udgangspunktet for min tillid til Marie Koch og også til Per 
Bøjlund, som startede processen med lignende venlige udsagn i vores første møde.  
I underrettelses-mødet den 12. december 2011 informerede Marie Koch mig derimod om, at 
hun ville vedlægge hendes rapport et brev som hun betragter som bevis på min mangel på 
troværdighed. Hun fik dette brev fra mig i anden sammenhæng og talte aldrig med mig om 
brevet. Hvis hun havde gjort det, kunne jeg have informeret hende om, at brevet kun beviser, 
at jeg har en mentor, der giver mig råd i en universitetskonflikt, som er en fuldkommen 
normal sag i den internationale universitetskultur. Marie Koch har valgt at fortie hendes 
indtryk over for mig og at fremlægge brevet som ”bevis” for ”min mangel på troværdighed”. 
Faktisk har hun ikke nævnt eller vedlagt brevet til sin rapport. Alligevel er hendes trussel 
at ”bevise” min ”mangel på troværdighed” iøjefaldende, især når denne trussel kun afslører 
hendes mangel på kendskab til det helt sædvanlige mentor-system i den akademiske verden. 
 
 
3. Sløring af ledelsens fejl 
I det første møde den 21. september 2011 lavede hun detaljerede noter om min 
ansættelseproces og gav tydeligt til udtryk, at ledelsen har begået fejl ved at ansætte mig uden 
på nogen måde at inddrage kollegiet på min afdeling. 
I underrettelses-mødet den 12. december var der ingen tale om fejl fra ledelsens side. Da DM-
tillidsrepræsentant Per Dahl spurgte hende, om hun ikke mente, at ledelsen havde været meget 
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langsomt til at reagere på mine gentagne anmodninger om at drøfte problematiken i min 
arbejdssituation, nægtede hun det: ”Jeg må sige at for en offentlig institution ledelsen var 
temmeligt hurtig at reagere.” 
 
 
4. Fagets fremtid 
I det andet møde talte vi om nøgleordet ”Musikvidenskabens fremtid”. Jeg fremlagte for 
hende, at jeg ser intet problem med denne fremtid: Pia Rasmussen har skabt en fast orden for 
faget og har en stærk interessegruppe bag sig. For mig og min fremtid på Musikvidenskab var 
det imidlertid vigtigt at kunne arbejde ifølge min kvalifikation og at få duelige arbejdsvilkår, 
altså den nødvendige information om mine opgaver, en respektfuld behandling, og 
undervisningstider der tager, så vidt det er muligt, hensyn til min pendlersituation. Ellers 
findes der fra mit perspektiv ingen grund til at tvivle på Musikvidenskabens fremtid på 
Aarhus Universitet. Det kan jeg fastholde indtil i dag, marts 2012. 
I underrettelsesmødet den 12. december fremlagte Marie Koch derimod alene kollegiets 
konsensus: Musikvidenskabens fremtid er alvorligt truet, både de ansatte og de studerende har 
det dårligt, situationen kan ikke forblive som den er. Mit perspektiv, nemlig at Musikviden-
skabens situation er stabil – som også findes udtrykt i en stor ny studenterårgang i efteråret 
2011, hvis dygtighed blev fremhævet af flere kollegaer på lærermøderne i perioden oktober-
december 2011 – blev ikke nævnt. 
Marie Koch konstaterede den 12. december, at efter hendes mening findes der ingen stor 
chance for en forsoning og et samarbejde mellem mig og kollegiet.  
 
Denne vurdering blev så fundament for dekanens advarsel med bebrejdelsen, at min adfærd 
betragtes som en fare for ”musikfagets fremtid” (jf. advarsel, s. 2, og artiklen ”En fare for 
faget” i Information, den 13. februar 2012, http://www.information.dk/293304). 
 
 
Facit af disse fire punkter: 

Marie Kochs resultat er, at ledelsen har ikke begået nogen som helst fejl og skylden ligger 
alene hos mig.  
Dette passer med AU-ledelsens strategi; at nægte strukturelle fejl og lave dem om til den 
ansattes personlige fejl. Den ansatte bliver fyret, de strukturelle fejl får lov til at køre 
videre. 
 
 
 
Der findes yderligere modsigelser i Marie Kochs adfærd igennem udredningsprocessen: 
 
5. Manglende kendskab til forskellige universitetskulturer 
På hendes webside beskriver hun sin fremgangsmåde: ”Jeg går tæt på kultur og kontekst og 
udfordrer eksisterende normer og handlemåder”. 
I underrettelses-mødet den 12. december 2012 sagde hun med åbenlys vrede til mig: ”Det 
køber jeg ikke at der skal findes forskellige universitetskulturer i de europæiske lande.” Hun 
ved altså ingenting om kulturforskelle. Alligevel er kulturforskellen mellem de forskellige 
universitetssystemer udgangspunktet for alle konflikter, der er opstået på Aarhus Universitet 
med hensyn til min ansættelse og arbejdssituation. Det har vi drøftet flere gange i vore møder.  
(Et vigtigt spørgsmål i denne henseende: Hvordan ønsker Aarhus Universitet under disse 
forudsætninger at nå ”verdensklasse”? Målestokken i alt, som Marie Koch og ledelsen 
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fremlægger, er den danske, eller snarere: århusianske universitetskultur, som er sat som 
absolut.) 
 
 
6. Kendskab til universitetet kun fra skandinavisk phd-perspektiv 
I vores ”hyggesnak” viste Marie Koch sig flere gange stolt over at være phd-student på Åbo 
Akademi Universitet Vasa, Finland. Jeg må gå ud fra, at hun dermed mener at hun kender til 
forskellige universitetskulturer. Faktisk aner hun ikke – pga. manglende erfaring – at der 
findes en afgrund mellem den skandinaviske og den tyske universitetskultur. 
Jeg er desuden nødt til at tilføje, at en phd-studerende kun har meget begrænset indblik i de 
universitetspolitiske og administrative strukturer samt de kollegiale konflikter på et universitet. 
En phd-studerende bliver ikke inddraget i den faglige debat, i lærermøder og i andre 
sammenhænge, hvor de alvorlige konflikter udvikler og udspiller sig. Marie Koch mangler 
dermed det nødvendige kendskab til netop det miljø, hun som konsulent skal undersøge. 
 
 
7. Empati kun privat 
I den private hyggesnak efter mødet den 17. november sagde hun til mig: ”Når jeg kigger på 
din situation, føles det som om dit liv har været ramt af en tsunami.” 
Der er ingen tale om denne forståelse og empati i hendes rapport. Mine erfaringer og min 
opfattelse af situationen bliver udelukkende nedgjort. 
 
 
 
Min personlige vurdering af udredningsprocessen med Marie Koch: 

Efter det første møde den 21. september 2011, hvor Marie Koch helt klart fremlagde at hun 
ville være min ambassadør, fornemmede jeg I vores samtaler et tydeligt brud mellem hendes 
rolle som konsulent (hvor hun mere og mere tydeligt repræsenterede universitetsledelsens 
perspektiv) og hendes forsøg at udvise personlig venlighed i hyggesnakken efter mødet (jf. 
punkt 7 ovenfor). Møderne var hårde, fordi hun overtog ledelsens og kollegiets perspektiv – 
men helt til sidst, når vi havde nået samtalens afslutning, kom der så nogle venlige personlige 
ord. 
Fra dette brud kan jeg kun slutte, at hun var bevidst om, at den rolle, som hun overtog som 
ledelsens udvalgte konsulent, ikke helt passer sammen med hendes personlige indtryk. Men 
jeg er selvfølgeligt ingen psykolog som kunne vurdere det ud fra et fagligt fundament. 
 
”Jeg er din ambassadør”:  
I dag kan jeg se, at hendes lovende udsagn var en psykologisk strategi for at få mig til at tale 
og til at fremlægge al min dokumention, for så at bruge den imod mig. Både Marie Koch og 
Per Bøjlund har brugt denne strategi. 
 
Når vi så taler om psykologi, vil jeg tilføje en sidste detalje, som utvivlsomt vil blive omtalt, 
skulle Marie Koch selv ytre sig i udredningsprocessen. På vores sidste møde den 17. 
november 2011 blev jeg meget vred, fordi jeg kunne se i hendes argumentation, at hun 
simpelthen ignorerede alt jeg havde sagt og fremlagt i min dokumentation siden september, at 
hun kun tog ledelsens perspektiv, og at jeg igen og igen stødte imod de murer, som jeg havde 
mødt i alle mine forsøg at tale om konflikten siden foråret 2010.  
Jeg skreg af hende flere gange. I hyggesnakken efter dette møde sagde jeg undskyld for min 
vrede imod hende. Hun smilede bare og sagde at hun har fire børn og ved at det kan blive 
højlydt en gang imellem (bliver jeg nu betraget som barn?). 
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Det var ikke muligt for mig at give hende en kopi af båndoptagelsen fra dette møde med det 
samme, fordi filen var for stor for én CD. Marie Koch bad flere gange skriftligt om at få en 
kopi af denne båndoptagelse, som jeg til sidst gav hende i en komprimeret fil.  
Det kan godt være at hun vil bruge optagelsen af mine vrede ord som bevis at man ikke kan 
samarbejde med mig.  
 
Min vrede skyldes derimod den fuldkommene ignoreren af alt som jeg siger og alt som jeg 
fremlægger sagligt med bevis og dokumentation. Jeg tror, jeg har en ret til at udtrykke denne 
vrede – selvom det naturligvis er forgæves, fordi hverken vrede eller ekspert-argumentation 
kan hjælpe imod et system som det findes på Aarhus Universitet. 
 


