
SOME-kommunikation 
Juridisk Institut 

Dette notat vedrører Juridisk Instituts strategi for formidling af dets aktiviteter og forskningsresultater via 
sociale medier og andre elektroniske platforme med det overordnede formål at skabe synlighed omkring 
disse. 

Juridisk Institut formidler sine aktiviteter, forskningsresultater m.m. på følgende platforme: 

• Hjemmeside 
• Facebook 
• LinkedIn 
• Twitter 

Nedenfor er angivet den primære målgruppe for hver enkelt platform. Kommunikationen på disse tilpasses 
efter den aktuelle målgruppe. 
 
 
Hjemmeside (sdu.dk/jura) 

Primær målgruppe: folk, der søger nærmere information om instituttet, fx ansøgere. 

Instituttets hjemmeside anvendes til information om nyansættelser (alle), udnævnelser og lign., større bevil-
linger, kommende faglige arrangementer samt faktuelle forhold (herunder strategi, institutorganisering, 
præsentation af forskningsgrupper (medarbejdere og forskningsfokus), igangværende ph.d.-projekter, kon-
taktinformationer og lign.).  

 
Facebook 

Instituttet har to Facebook-sider; henholdsvis Juridisk Netværk – SDU og Juridisk Institut.  

Juridisk Netværk – SDU  
Primær målgruppe: nuværende studerende. 

Her formidles information specifikt rettet mod studerende, fx jobopslag, studenterarrangementer, deadlines, 
gode råd, påmindelser m.m. 

 
Juridisk Institut   
Primær målgruppe: nuværende og tidligere studerende og medarbejdere (folk med en juridisk baggrund og 
med tilknytning til instituttet). 

Her formidles nye udgivelser, kronikker, blogindlæg, nyansættelser (alle), udnævnelser og lign., større bevil-
linger, information om kommende faglige arrangementer, omtale af afholdte faglige arrangementer (såvel 
interne arrangementer som eksterne arrangementer med deltagelse af instituttets ansatte) samt medieop-
trædener og -udtalelser fra instituttets forskere ift. aktuelle emner.  

Særligt for dette medie: 1) institut-interne faglige arrangementer (fx institutseminar, uddannelsesdag og 
lign.) og udvalgte sociale arrangementer, der fortæller historien om instituttet som arbejdsplads, 2) ”repor-
tage” fra igangværende faglige arrangementer (fx konferencer, dimittendafslutning og lign.) 

Kommunikationen sker i form af et lidt længere indlæg med beskrivelse af den pågældende publikation, be-
givenhed eller lign. samt link til fuldtekst eller nærmere omtale heraf. Der linkes også til fuldtekstvisninger, 
selvom disse måtte befinde sig bag en betalingsvæg. I så fald angives blot, at fuldtekstlæsning forudsætter 
abonnement. 



 
LinkedIn  

Primær målgruppe: forskere (folk med en videnskabelig baggrund – men ikke nødvendigvis jura) 

Her formidles nye udgivelser, kronikker, blogindlæg, nyansættelser (videnskabelige medarbejdere), udnæv-
nelser og lign., større bevillinger, information om kommende faglige arrangementer, omtale af afholdte fag-
lige arrangementer (såvel interne arrangementer som eksterne arrangementer med deltagelse af instituttets 
ansatte) samt medieoptrædener og -udtalelser fra instituttets forskere ift. aktuelle emner.  

Særligt for dette medie: stillingsopslag 

Kommunikationen sker i form af et lidt længere indlæg med beskrivelse af den pågældende publikation, be-
givenhed eller lign. samt link til fuldtekst eller nærmere omtale heraf. Der linkes også til fuldtekstvisninger, 
selvom disse måtte befinde sig bag en betalingsvæg. I så fald angives blot, at fuldtekstlæsning forudsætter 
abonnement. 

Instituttet deler og liker endvidere instituttets forskeres personlige fagrelaterede LinkedIn-opslag. 

 

Twitter 

Primær målgruppe: journalister og politikere (folk uden jurabaggrund) 

Her formidles nye udgivelser, kronikker, blogindlæg, udnævnelser og lign., større bevillinger, omtale af af-
holdte faglige arrangementer (såvel interne arrangementer som eksterne arrangementer med deltagelse af 
instituttets ansatte) samt medieoptrædener og -udtalelser fra instituttets forskere ift. aktuelle emner.  

Særligt for dette medie: ”reportage” fra igangværende faglige arrangementer (fx konferencer, dimittendaf-
slutning og lign.) 

Kommunikationen sker i form af en meget kort beskrivelse (teaser) og link til fuldtekst eller nærmere omtale 
af den pågældende publikation, begivenhed eller lign. Der linkes også til fuldtekstvisninger, selvom disse 
måtte befinde sig bag en betalingsvæk. I så fald angives blot, at fuldtekstlæsning forudsætter abonnement. 

Instituttet retweeter og liker endvidere instituttets forskeres personlige fagrelaterede Twitter-opslag. 

 

Procedure 

Med henblik på formidling via ovennævnte medier opfordres instituttets medarbejdere i forbindelse med 
deltagelse i arrangementer, udgivelser, udnævnelser, medieoptræder m.m. til at orientere Jane P. I relation 
til deltagelse i arrangementer eller medieoptræder kan dette i visse tilfælde med fordel ske forud for begi-
venheden. 

Ved nyudgivelser og deltagelse i faglige arrangementer beskrives i e-mailen til Jane P. publikationens/med-
arbejderens bidrags karakter og samfundsmæssige bidrag/relevans kort (3-4 linjer) i ”lægmandssprog” med 
henblik på formidling til en bred læserskare. 

Jane P. vurderer og prioriterer, hvilke aktiviteter der kan danne grundlag for et opslag samt hvor og hvornår 
budskabet deles. 
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