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Studieren in Fernost 

-eine Analyse der Situation der ostdeutschen Universitäten und Hochschulen angesichts der 

demografischen Entwicklung. 

Zusammenfassung                                                                                                                                 

In den kommenden Jahren stehen die ostdeutschen Universitäten und Hochschulen vor 

einer ernsthaften Herausforderung. Die demografische Entwicklung sorgt dafür, dass in nächster 

Zukunft weniger StudienbewerberInnen in den neuen Bundesländern zu finden sein werden. 

Gleichzeitig sieht es aber danach aus, dass die westdeutschen Studienorte überfüllt sein werden und 

deshalb ist es von großer Bedeutung, dass studienberechtigte Jugendliche aus dem Westen die 

Möglichkeit wahrnehmen in den Osten zu gehen. Bisher haben die westdeutschen 

StudienbewerberInnen kein großes Interesse daran gezeigt. Das Problem besteht vor allem darin, 

dass das Verhältnis zwischen Ost und West von gegenseitigen Vorurteilen und Missverständnissen 

geprägt ist.  

Fokus dieser Magisterarbeit ist einerseits die Hintergründe für die Mentalitätsunterschiede zwischen 

Ost- und Westdeutschen aufzudecken und andererseits zu analysieren, welche Maßnahmen seitens 

der Universitäten und Hochschulen notwendig sind um die Folgen der demografischen Lage zu 

reduzieren.    

Im ersten Teil werden Statistiken verwendet, die belegen sollen, wie die Ost- und Westdeutschen 

einander beurteilen sowie Statistiken und Studien, wo es sich um die Identifikation mit der DDR, 

der BRD und Ost/Westdeutschland nach der Wiedervereinigung handelt. Diese werden dann 

anhand verschiedener Hypothesen analysiert, damit man eine Vorstellung davon bekommt, wie die 

Mentalitätsunterschiede und Vorurteile entstanden sind.  

Danach wird über die Hauptpunkte im „Hochschulpakt 2020“ berichtet. Dieser Pakt ist eine 

Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, in dem eine Einigung festgehalten wird, wie die 

Herausforderungen in den kommenden Jahren bewältigt werden sollen und wie die finanziellen 

Mittel aus dem Bundeshaushalt auf die Länder verteilt werden sollen. 

Um die Einstellung der Jugendlichen zum Studieren im Osten zu belegen, werden Statistiken 

verwendet. Danach werden die Marketingstrategien der ostdeutschen Universitäten und 



 

Hochschulen untersucht. Hier zeigt sich, dass es unterschiedliche Einstellungen zu den Problemen 

gibt, und dass sie vielleicht auch gerade deshalb auf verschiedener Weise von den einzelnen 

Institutionen aufgefasst und realisiert werden.  

Es folgt dann eine Beschreibung der Kampagne mit dem ironischen Titel „Studieren in Fernost“, 

die eine Gemeinschaftsaktion der fünf ostdeutschen Bundesländer ist. Nachfolgend wird eine 

kritische Diskursanalyse nach der Theorie von Norman Fairclough sowohl von der Kampagne als 

auch von der Homepage der Universität Leipzig durchgeführt. Dabei geht es darum zu untersuchen, 

worin die Unterschiede zwischen der Werbung der Universitäten und der der Kampagne bestehen, 

denn nach der Meinung von Fairclough sind Veränderungen und Innovation in der diskursiven 

Praxis notwendig, um auch Veränderungen in der sozialen Praxis herbeizuführen. Laut der Analyse 

trägt „Studieren in Fernost“ mit seiner untraditionellen Art und Weise, die Ost/Westproblematik 

und Studienwerbung zu kombinieren möglicherweise dazu bei, die notwendigen Veränderungen 

einzuleiten.  

Obwohl „Studieren in Fernost“ die größte Aktion ist, gibt es auch viele andere Initiativen der 

ostdeutschen Bundesländer und Universitäten. Einige dieser Initiativen werden nach der 

Diskursanalyse erläutert. Es dreht sich hier sowohl um ökonomische Vorteile, die man als neuer 

Student/neue Studentin erreichen kann als auch um günstige Pauschalreisen für interessierte 

StudienbewerberInnen aus dem Westen. Einige Universitäten haben für einmalige Studienangebote 

gesorgt, z.B. bieten sie Kombinationsmöglichkeiten an, die sonst nirgendwo zu finden sind. Dies ist 

bisher ein großer Erfolg gewesen. Schließlich scheint es wichtig, dass die StudienbewerberInnen 

auf verständlicher Art und Weise die richtigen Informationen z.B. von StudentInnen der respektiven 

Universität bekommen. 
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1. Indledning 

To årtier efter den tyske genforening er der stadig tydelige mentalitetsforskelle at spore når man 

sammenligner øst og vest. Disse forskelle danner grobund for indre splittelse i befolkningen, og den 

eufori og optimisme der herskede i den første tid efter murens fald, er blevet afløst af skepsis og et 

mere dystert syn på fremtiden. Samtidig har øst- og vesttyskerne også en lang række fordomme om 

hinanden som yderligere medvirker til at kaste brænde på bålet i det interne forhold. 

 

Min personlige motivation for at undersøge dette fænomen nærmere bunder i at jeg både før og 

under mit studie har haft en særlig interesse for øst/vest-problematikken i det tyske samfund. Jeg 

har fortrinsvis fulgt den økonomiske og politiske udvikling sidens Murens fald og synes derfor at 

det nu kunne være interessant at gå mere i dybden med de generelle mentalitetsforskelle mellem 

øst- og vesttyskere. Samtidig forekommer det mig relevant at sætte ekstra fokus på den unge 

generation for at få en indikation af fremtidsudsigterne for den mentale genforening som ikke synes 

at have fundet sted endnu. 

 

Mentalitetsforskellene og fordommene synes nemlig også at leve i bedste velgående hos den unge 

generation som er født omkring eller efter genforeningen, og det medfører at de østtyske 

uddannelsesinstitutioner er sat under gevaldigt pres. Den demografiske udvikling sammenholdt med 

de hidtidige mønstre i befolkningsvandringerne betyder nemlig at der vil komme færre studerende 

på de videregående uddannelser i de nye delstater i de kommende år medmindre de får tilgang af 

vesttyske unge. Det er desuden utroligt vigtigt at man er i stand til at fastholde et betydeligt antal 

akademikere i de nye delstater til arbejdet med at genopbygge og derefter videreudvikle et 

velfungerende erhvervsliv i de mange økonomisk tilbagestående områder østpå.  

 

Derfor har den tyske stat indgået aftalen ”Hochschulpakt 2020” med samtlige delstater, og ifølge 

denne aftale stiller staten et større beløb til rådighed for de enkelte delstaters uddannelsespolitiske 

udfordringer mod at delstaterne opfylder en række krav. Hvor det for de vesttyske 

uddannelsesinstitutioner gælder om at forberede sig på en forventet massetilgang af studerende, 

gælder det for de østtyske uddannelsesinstitutioner om at sikre at antallet af studerende ikke falder 

for drastisk. 
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Der er derfor iværksat en del forskellige initiativer der har til formål at lokke vesttyske unge til at 

studere i de nye delstater. Det drejer sig om alt fra oplysende kampagner over ture med fokus på 

sociale og kulturelle aspekter til deciderede bonusprogrammer med økonomiske fordele som 

lokkemiddel for de potentielle studerende.  

 

En stor del af midlerne er gået til den internetbaserede kampagne ”Studieren in Fernost” som 

forsøger at gøre op med de fordomme vesttyskerne har om Østtyskland. Det sker i en humoristisk 

blanding af information og skøre indfald som er meget anderledes i forhold til den traditionelle 

måde at informere og vejlede potentielle studerende på. 

 

1.1. Problemformulering 

På baggrund af disse overvejelser er jeg nået frem til følgende problemformulering: 

 

Der findes fortsat 20 år efter murens fald store mentalitetsforskelle mellem øst- og vesttyskere. Det 

bevirker at uddannelsesinstitutionerne i det tidligere DDR har svært ved at tiltrække det nødvendige 

antal nye vesttyske studerende som de er afhængige af for at leve op til kravene i ”Hochschulpakt 

2020”. 

 

Hvad danner basis for mentalitetsforskellene mellem øst og vest, og hvilken indvirkning har de på 

de østtyske uddannelsesinstitutioners øjeblikkelige situation? 

 

Hvad gør staten, delstaterne og uddannelsesinstitutionerne for at løse denne udfordring, og hvad er 

udsigterne til at disse initiativer vil virke efter hensigten, så kravene kan opfyldes? 

 

 

1.2. Opbygning/afgrænsning 

For at belyse problemstillingen tager jeg udgangspunkt i en undersøgelse fra maj 2009 hvor 

deltagerne blev spurgt til mentalitetsforskellene mellem øst og vest. Jeg præsenterer herpå 

forskellige hypoteser fra tiden omkring genforeningen der forudsagde fremtidsudsigterne for at 

indbyggerne fra Øst- og Vesttyskland ville vokse sammen til et folk. Dernæst undersøger jeg ud fra 

en del foreliggende statistiske undersøgelser der omhandler udviklingen i forholdet mellem øst- og 

vesttyskere siden murens fald hvorvidt disse hypoteser har vist sig at holde stik. Disse 
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undersøgelser sammenholdt med hypoteserne giver nemlig et godt billede af baggrunden for de skel 

der generelt findes i Tyskland og viser dermed hvilke samfundsmæssige rammer problemstillingen 

tager sit udgangspunkt i. For at øge overskueligheden for læseren har jeg indsat grafer hvor det var 

muligt, så man direkte kan aflæse tallene. Det skal dog nævnes at det ikke har været muligt at 

kopiere graferne ind alle steder hvor jeg henviser til forskellige undersøgelser, så i nogle tilfælde 

har jeg måttet nøjes med blot at referere resultaterne. Herefter kommer jeg ind på de forskellige 

måder hhv. øst- og vesttyskere kommunikerer på inden jeg belyser udviklingen i et 

socialvidenskabeligt perspektiv.  

 

Dernæst refererer jeg hovedpunkterne fra ”Hochschulpakt 2020” for at give et indblik i hvilke krav 

de østtyske uddannelsesinstitutioner er forpligtede til at opfylde, og hvilke økonomiske rammer de 

har fået stillet til rådighed. Jeg anvender herefter statistikker der fokuserer specifikt på vesttyske 

unges forhold til studier i de nye delstater for at zoome ind på den konkrete problemstilling. I 

forlængelse heraf undersøger jeg de østtyske uddannelsesinstitutioners markedsføringsstrategier for 

at finde ud af hvordan de forholder sig til situationens alvor, og hvordan de har valgt at angribe 

denne nye udfordring. 

 

Jeg tager så fat på en beskrivelse af det hidtil dyreste og mest omfattende initiativ fra de østtyske 

delstaters side, kampagnen ”Studieren in Fernost” på www.studieren-in-fernost.de (bilag 1), og 

kommer ind på nogle af de mest markante reaktioner den har afstedkommet af både positiv og 

negativ art. Derefter underkaster jeg kampagnen en kritisk diskursanalyse ud fra Norman 

Faircloughs tredimensionelle model (uddybes i afsnit 1.3.). For at nå frem til hvorledes ”Studieren 

in Fernost” er fornyende i forhold til den traditionelle måde at informere og vejlede potentielle 

studerende på, har jeg valgt også at foretage en kritisk diskursanalyse af Universität Leipzigs 

hjemmeside www.zv.uni-leipzig.de (bilag 2) som sammenligningsgrundlag. I analysen 

af ”Studieren in Fernost” benytter jeg mig af den officielle hjemmeside for kampagnen, 

www.studieren-in-fernost.de, og lægger især fokus på de forskellige videospots der findes på siden. 

Det drejer sig både om scenerne i ”Die große Hochschulstudiensuchmaschine” og 

præsentationsvideoerne fra de forskellige universiteter. Mht. præsentationsvideoerne har jeg dog 

valgt at begrænse mig til den video der er optaget på Universität Leipzig fordi den er mest relevant i 

forhold til sammenligningen med universitetets hjemmeside. På www.zv.uni-leipzig.de har jeg valgt 



 

 7 

at koncentrere mig om de punkter der må formodes at have størst betydning for potentielle nye 

studerende og som dermed også synes mest relevante for den konkrete problemstilling. 

 

Jeg følger herefter op med at beskrive en række andre utraditionelle lokale initiativer i de nye 

delstater der har til formål at øge andelen af vesttyske studerende på de østtyske 

uddannelsessteder. ”Studieren in Fernost” kan formentlig næppe løse problemet alene, og derfor er 

det vigtigt at nævne at der også findes andre tiltag i mindre målestok der skal medvirke til at 

afhjælpe situationen. Der er her kun tale om et udpluk da det ville være for omfattende at nævne 

alle nye tiltag, men afsnittet er med til at give et billede af hvilke metoder de nye delstater anvender 

for at løse problemstillingen. 

 

Slutteligt drager jeg en konklusion hvor jeg søger at svare på problemstillingen på baggrund af de 

undersøgelser og analyser jeg har foretaget i løbet af specialet. 

 

1.3. Metode/teori 

I afsnittet Ostalgie/Westalgie benytter jeg primært de teorier Katja Neller beskriver i kapitlet 

Getrennt vereint? Ost-West-Identitäten, Stereotypen und Fremdheitsgefühle nach 15 Jahren 

deutscher Einheit i bogen Sind wir ein Volk? Ost- und Westdeutschland im Vergleich understøttet af 

Henrik Rye Møllers ph.d.-afhandling fra 2001 Østtysk mentalitet efter Murens fald – set med danske 

øjne. Disse teorier er relevante fordi de fokuserer specifikt på mentalitetsforskellene i det tyske 

samfund efter genforeningen. Dermed belyses de faktorer der danner den samfundsmæssige 

baggrund for den problemstilling jeg har valgt at undersøge i dette speciale. Man kunne naturligvis 

have inddraget flere teoretikere til denne del idet problemstillingen østtysk/vesttysk mentalitet er 

behandlet mange steder i litteraturen siden genforeningen, men netop fordi der er tale om en 

baggrundsanalyse i forhold til specialets egentlige fokus (den konkrete udfordring på 

uddannelsesområdet), har jeg af pladshensyn valgt at begrænse mig til de to nævnte kilder. Hvilke 

teorier det drejer sig om, uddybes i selve afsnittet Ostalgie/Westalgie.  

 

Som nævnt anvender jeg Norman Faircloughs model for kritisk diskursanalyse i min 

sammenlignende analyse af kampagnen ”Studieren in Fernost” og www.zv.uni-leipzig.de. Jeg har 

valgt at tage udgangspunkt i netop Faircloughs model fordi kampagnen efter min opfattelse bærer 
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præg af at ville skabe forandring snarere end at opretholde det eksisterende hvilket falder helt i tråd 

med Faircloughs tilgang til kritisk diskursanalyse (Fairclough 2008: 44). 

 

Fairclough definerer selv nogle af hovedbegreberne som anvendes i hans analysemodel på følgende 

måde: 

diskurs (abstrakt substantiv) sprogbrug som social praksis 

 

diskursiv begivenhed tilfælde af sprogbrug analyseret som tekst, 

diskursiv praksis og social praksis 

 

tekst skriftligt eller talt sprog produceret i en 

diskursiv begivenhed 

 

diskursiv praksis produktion, distribution og konsumption af en 

tekst 

 

interdiskursivitet tekstens konstitution af forskellige diskurser 

og genrer 

 

diskurs (tælleligt substantiv) en måde at give betydning til erfaring fra et 

bestemt perspektiv 

 

genre sprogbrug forbundet med en bestemt social 

aktivitet 

 

diskursorden summen af diskursive praksisser i en 

institution og relationerne mellem dem. 

(Fairclough 2008: 154f.) 

 

Det er derfor ud fra disse definitioner begreberne skal forstås når jeg anvender dem i den   

sammenlignende diskursanalyse af www.zv.uni-leipzig.de og ”Studieren in Fernost”.  
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Analysen har jeg valgt at bygge op på den måde at jeg først beskriver den kommunikative 

begivenhed (bruges af Fairclough i samme betydning som diskursiv begivenhed ovenover) der 

finder sted på hhv. www.zv.uni-leipzig.de og www.studieren-in-fernost.de. Ifølge Fairclough er 

ethvert tilfælde af sprogbrug en kommunikativ begivenhed der består af de tre 

dimensioner ”tekst”, ”diskursiv praksis” og ”social praksis”, så derfor gennemgås disse 

efterfølgende for de to hjemmesider med sammenlignende øjne. ”Tekst” kan være både tale, skrift, 

billede eller en blanding af det sproglige og visuelle, ”diskursiv praksis” indebærer produktion og 

konsumption af tekster mens ”social praksis” er et begreb der dækker over den større 

samfundsmæssige sammenhæng teksten befinder sig i (Jørgensen & Phillips 1999: 80). 

 

Jeg begynder hver analysedel med www.zv.uni-leipzig.de for at illustrere at der her er tale om den 

traditionelle universitetsdiskurs og følger så op med www.studieren-in-fernost.de for at vise den 

markante forskel der kommer til udtryk i denne helt anderledes måde at adressere potentielle 

studerende på.  

 

Fairclough anvender syv overskrifter i sit analytiske koncept. For tekstanalysen drejer det sig 

om ”ordvalg/vokabular”, ”grammatik”, ”kohæsion” og ”tekststruktur”, og i ”diskursiv praksis” 

benytter han sig af begreberne ”udsagnskraft”, ”kohærens” og ”teksters intertekstualitet” 

(Fairclough 2008: 32f.). Jeg vil ikke slavisk analysere alle de punkter der indgår i Faircloughs 

analysemodel til begge hjemmesider, men kun fremdrage de punkter der efter min opfattelse 

springer i øjnene i de tekster jeg her analyserer. I tekstanalysen er det f.eks. oplagt at der anvendes 

forskellige virkemidler på de to hjemmesider idet www.zv.uni-leipzig.de udelukkende består af 

skrevne tekster mens www.studieren-in-fernost.de primært benytter sig af visuelle og auditive 

virkemidler i de mange videospots. I sin analyse af markedsgørelsen af de diskursive praksisser på 

de britiske universiteter benytter Fairclough sig også kun af de delelementer han finder relevante i 

de analyserede tekster (ibid.: 162ff.). Det må altså på den baggrund formodes at det heller ikke er 

Faircloughs hensigt at man nødvendigvis skal benytte sig af alle syv overskrifter i enhver 

diskursanalyse.  
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2. Ostalgie/Westalgie 

Nedenstående graf bragt i ”Die Welt” den 20.5. 2009 som en del af artiklen Ost- und Westdeutsche 

entfernen sich voneinander viser at en stor del af både østtyskerne (63 %) og vesttyskerne (42 %) 

fortsat her 20 år efter murens fald anser mentalitetsforskellene mellem øst og vest for at være større 

end lighederne. Til sammenligning var 70 % af østtyskerne og 52 % af vesttyskerne af den 

opfattelse i 1992 hvorefter man kunne aflæse en faldende tendens frem til 2004 hvor 43 % af 

østtyskerne og 38 % af vesttyskerne mente at forskellene overtrumfede lighederne. Der er altså tale 

om en markant stigning især blandt østtyskerne i de seneste 5 år.   

 

 

 

 

 

2.1. Forventninger til det forenede Tyskland 

For at finde årsagerne til de skel der i dag findes mellem øst og vest, er det nødvendigt at kigge 

nærmere på hvilke forventninger der var til det nye samlede Tyskland da genforeningen blev en 

realitet. Forventningerne til i hvilket omfang øst- og vesttyskere ville vokse sammen til et folk var 

præget af forskellige teorier i tiden omkring genforeningen, og de to mest udbredte var 

socialisationshypotesen og situationshypotesen (Neller 2006: 18.) hvis tilhængere dog ikke nævnes 

ved navn af Neller, men blot betegnes som ”einige Autoren” og ”andere Autoren”. Henrik Rye 

Møller behandler dog samme problemstilling og henviser i sin ph.d.-afhandling til Kaase & Bauer-
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Kaase 1998 som eksempel på tilhængere af socialisationshypotesen (Møller 2001: 19) og til Noll 

1998 som eksempel på en tilhænger af situationshypotesen (Møller 2001: 20). 

 

Der var bred enighed om at vesttyskerne ikke ville have vanskeligt ved at identificere sig med det 

forenede Tyskland da det politiske system ikke stod i modsætning til det tidligere Vesttyskland. For 

østtyskerne forholdt det sig anderledes, men en del eksperter mente at de allerede havde været 

igennem en slags virtuel vest-socialisation via tv og personlige kontakter i Vesttyskland. Fortalerne 

for denne teori
1
 mente at østtyskerne under ingen omstændigheder ville identificere sig med det 

gamle SED-regime og var desuden af den opfattelse at de ikke ville udvikle en specifik østtysk 

mentalitet, men derimod hurtigt ville tilslutte sig en fællestysk mentalitet. Denne antagelse byggede 

desuden på at østtyskerne havde ytret kritik af SED-regimet under den fredelige revolution i 1989 

og med sloganet ”Wir sind ein Volk” samtidig havde givet udtryk for ønsket om genforening 

(Neller 2006: 19). 

 

Andre var mere skeptiske og mente at SED-regimet ikke havde efterladt østtyskerne upåvirkede 

efter 40 års DDR. Denne såkaldte socialisationshypotese forudsagde at overvindelsen af ”die Mauer 

in den Köpfen” ville blive en længerevarende proces som det ville tage et generationsskifte at 

gennemføre (ibid.: 19).  

 

Situationshypotesen gik ud fra at uligheden i levevilkårene mellem de nye og gamle delstater var 

afgørende for østtyskernes identifikationsproces. Det faktum at østtyskerne følte sig koloniserede og 

set ned på af vesttyskerne, kunne ifølge denne teori afhjælpes ved at forholdene i de nye delstater 

gradvist blev forbedret. I takt hermed ville østtyskerne så i højere grad identificere sig med det 

forenede Tyskland og i mindre grad med Østtyskland som det så ud både før og efter genforeningen 

(ibid.: 19).   

 

Mange mente dog at socialisationshypotesen og situationshypotesen ville komme til at virke i et 

samspil. Det skulle medføre at der nok ville være basis for udvikling af en stærk øst-identifikation 

på en historisk baggrund, men dette kunne dog afbødes gennem politiske initiativer der formåede at 

forbedre levestandarden i de nye delstater (ibid.: 20).  

                                                 
1
 Denne teori hedder ikke noget specifikt ifølge Neller 2006 
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Hvis man tager udgangspunkt i en kombination af socialisationshypotesen og situationshypotesen, 

når man ifølge Neller frem til årsagerne til den skepsis der findes fra østtyskernes side over for 

vesttyskerne (ibid.: 32). For det første savner de den sociale tryghed de havde i det gamle DDR-

system, og for det andet er de frustrerede over at de ikke har opnået den forventede højere 

levestandard pga. at den økonomiske politik ikke har haft den ønskede væksteffekt for samfundet i 

Østtyskland.  

 

For vesttyskernes vedkommende er den øgede identifikation med BRD som det så ud før 1990 et 

tegn på at de i lighed med østtyskerne er blevet mere nostalgiske og i højere grad ønsker sig tilbage 

til tiden før genforeningen (ibid.: 33). 

 

2.2. Identifikation med Øst/Vesttyskland og det forenede Tyskland 

En undersøgelse gennemført i årene fra 1990 til 2004 viser at 67 % af de adspurgte følte en stærk 

identifikation med DDR i 1990. Dette tal faldt drastisk til 42 % i det første år efter genforeningen, 

men allerede i 1993 var det med 65 % næsten tilbage ved udgangspunktet. Efter år 2000 faldt tallet 

dog igen markant og lå i 2004 med 41 % på det laveste niveau for hele perioden. For vesttyskernes 

vedkommende lå antallet af adspurgte der følte en stærk identifikation med det tidligere BRD med 

konstante 65 % - 70 % i perioden fra 1991-2002 på et ret stabilt niveau. I 2003 dykkede tallet dog 

pludselig til 52 % for så igen at stige til 57 % i 2004 (ibid.: 22).  

 

Hvor det altså er under halvdelen af østtyskerne der føler sig stærkt eller temmelig forbundet med 

det tidligere DDR, ser billedet noget anderledes ud når det gælder forbindelsen til selve Østtyskland 

som identitetsobjekt. Her ligger antallet af adspurgte der føler sig stærkt forbundet med østtysk 

identitet i perioden fra 1992-2003 stabilt på et niveau mellem 69 % og 80 % afsluttende med 73 % i 

2003 (ibid.: 23).  

 

Heraf kan man konkludere at følelsen af en særlig østtysk mentalitet ikke kan sidestilles med en 

længsel efter det gamle DDR-regime, men mere er udtryk for at østtyskerne ikke føler sig helt 

integrerede i det nye fællestyske samfund. Ifølge Henrik Rye Møller har der været en del diskussion 

om hvorvidt identifikationen med DDR først er opstået efter 1989, og om østtysk mentalitet i 

virkeligheden er en vesttysk opfindelse snarere end noget østtyskerne selv har været ophavsmænd 

til (Møller 2001: 34). Han nævner desuden begrebet ”trodskultur” som er udtryk for en østtysk 
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kultur der er opstået som modsvar til vesttyskerne som de føler har behandlet dem som en 

slags ”anden klasses borgere” (ibid.: 35).  

 

Den mest interessante statistik når det gælder fremtidsperspektiverne for udviklingen af en 

fællestysk identitet, viser hvor mange hhv. øst- og vesttyskere der føler sig stærkt eller temmelig 

forbundet med det forenede Tyskland. For vesttyskernes vedkommende viser undersøgelsen at tallet 

har bevæget sig fra 72 % i udgangsåret 1991 ned til 66 % i 1993 og op til 88 % da det toppede i 

1999 for så stille og roligt at falde igen til 68 % i 2004. Samme tendens kan aflæses hos østtyskerne 

hvor tallet styrtdykkede fra 79 % i udgangsåret 1990 til 54 % i 1993 for derefter at stige drastisk til 

sit højeste punkt 87 % i 1995. 1999 lå det med 82 % stadig ret højt hvorefter det faldt parallelt med 

vesttyskernes tal til 56 % i 2004 (Neller 2006: 24). 

 

Følgende tal er hentet fra side 4-5 i Sozialreport 2008 udarbejdet af ”Volkssolidarität 

Bundesverband e.V.”. Antallet af østtyskere der føler sig stærkt eller temmelig forbundet med det 

forenede Tyskland er faldet til 43 % i 2008 mens 52 % føler sig lidt eller slet ikke forbundet. 22 % 

identificerer sig helt med BRD imod 62 % der stadig ikke føler sig som BRD-borgere. Tallene viser 

også at det især er de unge under 25 år, mennesker med en månedlig nettoindkomst på over 2000 

euro, funktionærer samt højtuddannede der føler sig stærkt forbundet med BRD. Omvendt 

identificerer arbejdsløse (8 %) sig mindst med BRD. 11 % af de adspurgte ønsker sig ligefrem DDR 

tilbage, men betoner dog at det ikke er det politiske system de savner, men derimod den sociale 

tryghed der fandtes i DDR-samfundet.   

 

Set ud fra et politisk og kulturelt synspunkt er det ikke nødvendigvis et problem at borgerne i de nye 

og gamle delstater føler sig stærkt forbundet med hhv. Øst- og Vesttyskland. Det er dog kritisk når 

det kombineres med en lavere grad af fællestysk identifikation. Det fører nemlig til en indre 

splittelse hvor grupperne afgrænser sig fra hinanden (Neller 2006: 25). 

 

2.3. Fordomme øst/vest 

Denne afgrænsning bliver også tydelig når man ser på hvordan øst- og vesttyskere har opfattet 

hinanden i perioden efter genforeningen. I den sidste halvdel af 90’erne mente østtyskerne at 

vesttyskerne var pengegriske, selvsikre og arrogante mens vesttyskerne omvendt mente at 

østtyskerne var utilfredse, mistroiske og pengegriske. Desuden karakteriserede østtyskerne 
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naboerne i vest som mere selvstændige, mere fleksible og mere forretningsdygtige. Vesttyskerne så 

til gengæld østtyskerne som usikre, uselvstændige, provinsielle og mindre forretningsdygtige. I år 

2000 skete der dog den væsentlige forandring at vesttyskerne nu også begyndte at betegne 

østtyskerne som venlige, men ellers er det generelle billede at vesttyskerne bliver tilskrevet en 

masse kompetencer fra begge sider mens østtyskerne ifølge vesttyskerne mangler væsentlige 

kompetencer især når det gælder de karakteregenskaber der efterspørges i erhvervslivet. Til 

gengæld føler østtyskerne sig bedre end vesttyskerne på de mere bløde værdier som moral og social 

bevidsthed og mener at det netop er vesttyskernes erhvervsmæssige kompetencer med den deraf 

følgende konkurrencementalitet der er årsag til at de mangler disse medmenneskelige egenskaber 

(ibid.: 29f.). 

 

Også i den unge generation som er opvokset i det forenede Tyskland, lever fordommene i bedste 

velgående. I ”Spiegel”-artiklen Klischee Olé fra den 13.4. 2007 leverer en række unge øst- og 

vesttyskere deres bud på forskelle mellem indbyggerne i hhv. de gamle og nye delstater hvorefter 

disse postulater kommenteres af eksperter på de områder det handler om. Der er naturligvis kun tale 

om enkelte individuelle og helt subjektive udsagn, men det faktum at disse fordomme diskuteres i 

en artikel med kommentarer fra forskellige eksperter, illustrerer at de ikke udspringer af ingenting. 

 

Først fortæller en ung vesttysker der har boet en periode i Dresden at han har bemærket hvordan 

østtyskerne er mere sparsommelige og f.eks. aldrig smører et tykt lag smør eller lægger flere 

stykker pålæg på brødet. Udo Ludwig fra ”Institut für Wirtschaftsforschung” i Halle mener at 

østtyskerne i DDR-tiden var mere sparsommelige end vesttyskerne fordi der generelt var mangel på 

mange varer. Han er dog af den opfattelse at denne tendens er blevet gradvist udvisket i den tid der 

er forløbet siden genforeningen, men han tager alligevel det forbehold at mange østtyskere nu er 

begyndt at spare op til alderdommen hvilket der ikke var råd til i det tidligere DDR. 

 

Herefter er det en ung østtysk pige som er flyttet fra Sachsen til Baden-Württemberg der finder at 

skoleelever i Vesttyskland synes at være mere dovne, og at de kommer lettere til gode karakterer 

end elever i Østtyskland. Formand for ”Verband der Geschichtslehrer in Deutschland” Peter 

Lautzas kan dog delvist aflive denne påstand med henvisning til PISA-tests hvor man ikke har 

kunnet aflæse niveauforskelle mellem øst og vest. Han mener dog at unge østtyskere generelt er 
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mere engagerede og ansvarsbevidste fordi samfundsmæssigt engagement var en dyd der blev 

fremelsket og styrket i DDR. 

 

En 21-årig østberliner der har gået på gymnasier i både øst og vest, har erfaret at østtyskere tænker 

mere dybsindigt over livets alvor og samtidig er væsentligt mere politisk bevidste end vesttyskere. I 

arbejdsmæssige sammenhænge foretrækker han dog alligevel at samarbejde med vesttyskere da de 

efter hans opfattelse er mere professionelle og imagebevidste. Forsker i SED-staten Uwe Hilmer 

fra ”Freie Universität Berlin” er enig og henviser til en test der viste at vesttyskere var bedre end 

østtyskerne til at arbejde i et team hvor de sammen analyserede problemer og derefter uddelegerede 

opgaver. Østtyskerne derimod arbejdede hver for sig. Ifølge Uwe Hilmer er det udtryk for 

professionalisme at være i stand til at arbejde i teams idet netop denne evne er efterspurgt i moderne 

virksomheder. 

  

2.4. Kommunikationsforskelle 

På spørgsmålet hvorvidt borgere i den anden del af Tyskland på mange måder er mere fremmede 

end borgere i andre lande, er det i hele undersøgelsesperioden fra 1991-2000 konstant 21 % - 25 % 

af både øst- og vesttyskere der enten er helt enige eller delvis enige. Det tyder altså på at den 

hyppigere kontakt mellem øst og vest ikke medvirker til at nedbryde barriererne (Neller 2006: 31). 

Selv om der er tale om et mindretal af befolkningen, er tallet alligevel forbavsende højt når man 

tænker på at der er tale om et land med fælles sprog og bortset fra DDR-perioden også fælles 

historie. 

 

Forklaringen herpå kan måske findes i at øst- og vesttyskere har vidt forskellige måder at 

kommunikere på. Forfatter og coach fra Østberlin, Olaf Georg Klein, oplister i artiklen Ossis und 

Wessis verstehen sich nicht - Kommunikation im Berufsleben gestört fra tidsskriftet ”Junge 

Karriere” den 29.9. 2003 de største misforståelser:  

 

- Vesttyskere giver kun hinanden hånden når de mødes for første gang eller i formelle 

situationer hvorimod østtyskere giver hånd når de ses første gang hver dag. 

- Vesttyskere holder længere afstand til samtalepartneren, og spontane berøringer er uønskede 

mens østtyskere ser spontane berøringer som tegn på venlighed og enighed. 
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- Vesttysk smalltalk handler om lette samtaleemner som f.eks. vejret mens østtyskerne taler 

om mangler og misforhold. 

- Vesttyskerne holder korte pauser i talestrømmen, og samtalepartneren må selv sørge for at 

komme ind i samtalen hvor østtyskerne holder længere pauser og sørger for at bringe 

samtalepartneren ind i samtalen med spørgsmål. 

- På arbejdet holder vesttyskerne sig på det faglige plan og holder for det meste det personlige 

udenfor mens østtyskerne i højere grad blander det faglige og personlige sammen. 

- Vesttyskere lader konflikter eskalere, men bærer dog ikke nag efterfølgende mens østtyskere 

forsøger at undgå åbne konflikter og i stedet søger hurtigt at opnå enighed. 

- For vesttyskerne betyder tavshed ”ja”. Dvs. man er enig hvis man ikke siger imod. For 

østtyskerne betyder tavshed ”nej”. Dvs. man er ikke enig hvis man ikke klart giver udtryk 

for det. 

- Vesttyske ledere angiver målsætningerne, men medarbejderne må selv finde vejen til at 

opfylde dem mens østtyske ledere også angiver de enkelte skridt på vejen til at opfylde 

målsætningerne. 

 

Der fandtes ellers i tiden omkring genforeningen også tilhængere af en såkaldt kontakthypotese der 

gav udtryk for at øget kontakt ville resultere i mere positive opfattelser befolkningsgrupperne 

imellem, men det er endnu ikke sket (Neller 2006: 31). 

 

2.5. Mental genforening 

Hvis man skal forsøge at belyse udviklingen i den indre mentale genforening ud fra et 

socialvidenskabeligt perspektiv, kan man tage udgangspunkt i samspillet mellem livscykluseffekter, 

generationseffekter og periodeeffekter (Arzheimer: 217ff.).  

 

Livscykluseffekter er kendetegnet ved den betydning det har for en persons holdninger og 

livsindstilling når vedkommende træder ind i en ny fase af livet ved f.eks. at starte på uddannelse, at 

starte på arbejde eller at stifte familie. Man taler om generationseffekter når mennesker der er født 

inden for en bestemt tidsperiode har bestemte holdninger og opfører sig på en bestemt måde der 

adskiller sig fra mennesker der er yngre og ældre end dem. Periodeeffekter er betegnelsen for den 

indflydelse enkeltstående begivenheder kan have for et helt samfund og er i modsætning til 

livscykluseffekterne og generationseffekterne ikke aldersbetingede. 
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Der hersker bred enighed om at især generationseffekterne er vigtige for situationen i det forenede 

Tyskland idet man har valgt at inddele generationerne i hhv. mennesker født før 1940 

(førkrigsgenerationen), mennesker født 1940-1972 (er opvoksede og har levet det meste af livet i 

enten DDR eller Vesttyskland) og mennesker født efter 1972 (har levet over halvdelen af livet i det 

forenede Tyskland) (ibid.: 220).  

 

Ud fra denne opdeling spiller den sidste gruppe en nøglerolle for fremtidsudsigterne for den indre 

genforening idet denne generation har tilbragt alle eller mange af deres prægende år i det 

fællestyske samfund (ibid.: 221). Det vil dog først være i år 2020 at de ifølge prognoser vil komme 

til at udgøre ca. halvdelen af befolkningen, og først i år 2030 vil de udgøre en så stor del af 

befolkningen at de kan betegnes som den førende generation. Derfor er det endnu for tidligt at sige 

definitivt om de vil adskille sig fra den tidligere generation (ibid.: 221).  

 

Det står dog klart at livsbetingelserne for unge i hhv. øst og vest vil være vidt forskellige i mange år 

fremover pga. faktorer som ungdomsarbejdsløshed, arbejdsløshed i forældregenerationen, 

udvandringen fra de østtyske byer, dårligere skoleforhold osv. (ibid.: 220). 
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3. Hochschulpakt 2020 

På hjemmesiden for ”Bundesministerium für Bildung und Forschung” kan man under overskriften 

Hochschulpakt fra den 4.6. 2009 finde teksten til ”Hochschulpakt 2020”, og jeg vil nu derudfra 

redegøre for hovedpunkterne i denne aftale.   

 

Det fortælles først at de højere læreanstalter i Tyskland står over for en kæmpe udfordring i årene 

op til 2020 pga. et forventet kraftigt stigende antal nye studerende baseret på den demografiske 

udvikling. Staten og delstaterne har derfor indgået en aftale der skal sikre at der vil være plads til 

alle disse nye studerende uden at kvaliteten af uddannelserne svækkes.  

 

Første fase af denne aftale, ”Hochschulpakt 2020”, blev besluttet den 14.6. 2007, og den gjorde det 

muligt for de højere læreanstalter at optage yderligere 91 370 nye studerende op til år 2010 i forhold 

til 2005. Til finansieringen af de nye studiepladser stillede staten sammenlagt 565 mio. euro til 

rådighed svarende til 11 000 euro per nye studerende mens de enkelte delstater garanterede resten af 

de nødvendige midler op til samme beløb hvilket altså vil sige i alt 22 000 euro.  

 

Selv om der altså samlet set kommer flere studerende til de videregående uddannelser i Tyskland, er 

situationen en anden når man ser isoleret på Østtyskland. Her er det de små årgange fra tiden 

omkring Murens fald der starter på uddannelse i disse år, og det betyder at de højere læreanstalter i 

Østtyskland er afhængige af tilgang fra vesttyske unge for at opfylde kravene i ”Hochschulpakt 

2020”. Her blev de nye delstater nemlig i første fase tildelt 15 % af det samlede tilskud fra staten 

under forudsætning af at de kunne opretholde det samme antal nye studerende som i udgangsåret 

2005. 

 

Den 4. juni 2009 skrev regeringscheferne fra den tyske stat og de enkelte delstater under på anden 

fase af ”Hochschulpakt 2020” der gælder årene 2011-2015. I denne periode forventes 275 000 nye 

studerende, og tilskuddet stiger til 26 000 euro per studerende. De ekstra 4 000 euro skal bidrage til 

kvalitetsforbedringer i uddannelserne, og igen finansierer staten halvdelen med 13 000 euro mens 

resten garanteres af delstaterne selv. 

 

De nye delstater forventer i denne periode en tilbagegang i antallet af nye studerende på 63 000, 

men får alligevel 179 mio. euro af staten til kapacitetssikring og dermed aflastning af de overfyldte 
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uddannelsesinstitutioner i Vesttyskland. Derudover er de ikke længere forpligtede til at opretholde 

antallet af nye studerende fra år 2005, men der er blevet fastlagt en lavere minimumsgrænse for 

hvor mange de skal optage og alt efter hvor langt over denne nye grænse de enkelte delstater ligger, 

bliver de øvrige tilskud så fordelt. 

 

3.1. Behov for imageforbedring 

Artiklen Warum Wessis nicht im Osten studieren wollen fra ”Die Welt” den 1.11. 2009 refererer til 

tal fra 2005 der viser at kun 4 % af alle studenter fra Vesttyskland på dette tidspunkt havde taget 

springet til en uddannelse i Østtyskland mens det omvendt var hele 20 % af østtyskerne der var rejst 

den anden vej. Samme artikel henviser til en undersøgelse fra 2009 blandt 1500 studerende 

foretaget af ”Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)” der viser at det primært skyldes 

regionernes dårlige image. 

 

”Der Spiegel”-artiklen Unis im Osten: @un geht doch endlich nach drüben! fra den 7.3. 2008 

beretter at de nye delstater bruger en stor del af statstilskuddet til marketing. For Thüringen er det 

endda så meget som 1/3 af midlerne (4,9 mio. euro) der bruges til markedsføring mens 10 mio. 

bruges på kvalitetsforbedringer af selve uddannelserne. Det vækker dog ingen sure miner i de gamle 

delstater at pengene bruges på den måde i øst da de vestlige uddannelsessteder er godt tilfredse med 

at blive aflastet så meget som muligt som en talskvinde fra Baden-Württembergs 

Wissenschaftsministerium udtrykker det i artiklen. Talsmand for rektorerne i Thüringen, Gerd 

Zimmermann, betoner dog i samme artikel at de østtyske uddannelsesinstitutioner ikke bør stille sig 

tilfredse med at tage imod alle de studerende der ikke kan finde plads i de gamle delstater, men at 

målet ligeledes må være at kunne konkurrere med de vesttyske uddannelsessteder om de bedste 

studerende.      
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Ovenstående graf hentet fra artiklen West-Abiturienten wollen nicht im Osten studieren fra ”Die 

Welt” den 28.5. 2009 viser resultatet af en undersøgelse foretaget blandt unge i alderen 16-24 år fra 

hele Tyskland i 2009. Kun 5 % af de vesttyske unge kunne forestille sig at studere i de nye delstater 

selv om 62 % går ud fra at de er nødt til at forlade deres lokalområde pga. studiet. På trods af at kun 

14 % af dem angiver at de overhovedet ingen interesse har i Østtyskland, og at 65 % mindst en gang 

har besøgt en by i det tidligere DDR, hænger de stadig fast i de traditionelle klichéer og benytter 

tillægsord som ”gammelt”, ”ødelagt”, ”fattigt” og ”gråt” når de skal beskrive de nye delstater. 

Blandt de østtyske studerende ønsker 18 % at studere i den vestlige del af Tyskland, 54 % 

foretrækker at blive i øst, og 25 % håber at studere i udlandet. Derudover ønsker hhv. 12 % af 

vesttyskerne og 39 % af østtyskerne at studere i Berlin. 

 

Adspurgt om styrkerne ved studierne i hhv. øst og vest mener de unge ifølge artiklen at de østtyske 

uddannelsesinstitutioner udmærker sig ved den personlige kontakt mellem undervisere og 

studerende samt den hurtige adgang til studierne. Samtidig er de fleste klar over at de generelle 

leveomkostninger er lavere når man læser i Østtyskland, og at der ikke bliver opkrævet 
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studiegebyrer. Når det gælder det faglige ry, ligger de vesttyske uddannelsesinstitutioner dog højere 

blandt de adspurgte. 

 

En rundspørge foretaget blandt 30.000 studerende i 2008 som ligeledes refereres i artiklen, viser at 

de østtyske universiteter sandsynligvis er bedre end deres ry. I hvert fald kom det her frem at 66 % 

af de studerende på østtyske universiteter var enten tilfredse eller meget tilfredse mens det 

tilsvarende tal fra studerende på vesttyske universiteter kun lå på 52 %. Ifølge denne undersøgelse 

skulle både den didaktiske formidling af undervisningsstoffet, indretningen af biblioteker og 

laboratorier samt pladsforholdene i auditorierne være bedre i øst.  

 

3.2. Reklame og marketing 

Det lader altså ikke til at være et problem for de østtyske uddannelsesinstitutioner at stille deres 

studerende tilfredse når de først er blevet indskrevet. Derfor virker det forståeligt at de benytter en 

stor andel af de statslige støttemidler til markedsføring, så eventuelle nye studerende kan blive gjort 

opmærksomme på fordelene ved at studere i deres respektive regioner.  

 

En undersøgelse foretaget af ”Institut für Hochschulforschung HoF Wittenberg” i 2008 blandt de 

østtyske videregående uddannelsesinstitutioner viser deres reklame- og marketingindsats for at 

tiltrække nye studerende samt deres holdninger til de statslige krav om antallet af studerende. I 

denne sammenhæng defineres marketing som indretningen af et foretagende (her den enkelte 

uddannelsesinstitution) og dets produkter tilpasset målgrupper bedst muligt i forhold til at opnå 

størst mulig succes mens reklameindsatsen betegner metoderne til at gøre opmærksom på sig selv 

udadtil (Winter 2008: 1). 

 

Generelt lægger uddannelsesstederne stor vægt på deres respektive hjemmesider hvor 

studieinteresserede så hurtigt og nemt som muligt skal ledes til relevant information om 

uddannelserne. Dette fokus på hjemmesiderne er bl.a. baseret på en undersøgelse fra 2006 der viser 

at 93 % af alle studieberettigede benytter sig af Internettet i deres studiesøgning (ibid.: 7). 

 

Desuden deltager uddannelsesinstitutionerne ofte på uddannelsesmesser og arrangerer besøg fra 

skole- og gymnasieelever, eller de sender selv medarbejdere ud til gymnasier for at gøre 

opmærksomme på deres studietilbud (ibid.: 7). 
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Nogle uddannelsesinstitutioner laver deciderede målgruppe- og mobilitetsanalyser for at få mere 

information om potentielle nye studerende, så de nemmere kan tilrettelægge den korrekte strategi 

for at nå præcis den målgruppe de har bedst mulighed for at tiltrække (ibid.: 8). 

 

For de fleste af uddannelsesinstitutionerne er den vigtigste målsætning at leve op til 

minimumskravene for antal nye studerende i ”Hochschulpakt 2020” mens enkelte har ambitioner 

om at overgå dette antal med nogle få procent. En del ønsker dog også at holde fokus på at 

formindske antallet af studerende der afbryder deres uddannelse undervejs selv om dette aspekt ikke 

er indeholdt i ”Hochschulpakt 2020” (ibid.: 9). 

 

På tidspunktet for undersøgelsen havde uddannelsesinstitutionerne ikke de store bekymringer i 

forhold til den demografiske udvikling som endnu ikke er slået helt igennem, men på ledelsesniveau 

er man bevidst om problemstillingen og den udfordring der venter i det kommende årti (ibid.: 9f.). 

 

Derfor benytter uddannelsesinstitutionerne sig også generelt af en lang række medier til 

reklamefremstød. De annoncerer i både regionale og landsdækkende aviser og tidsskrifter, 

biografspots, brochurer og flyers, i radioen, på regionale tv-stationer, på Internettet, på plakater ved 

veje og stationsbygninger og sender e-mails til gymnasier (ibid.: 10f.). 

 

Den primære målgruppe for reklamekampagnerne er naturligvis de potentielle nye studerende, men 

de er også rettet mod de såkaldte multiplikatorer (ibid.: 11). Dette begreb dækker over forældre, 

studievejledere, medarbejdere på arbejdsformidlinger og virksomhedsrepræsentanter fra regionen 

som alle kan medvirke til at påvirke studievalget for de studiesøgende. 

 

Uddannelsesinstitutionerne er bevidste om at de ifølge ”Hochschulpakt 2020” er nødt til at målrette 

en del af kampagnerne i de gamle delstater. Derudover tager de yderligere geografiske hensyn når 

de beslutter hvor deres respektive reklamefremstød formodes at kunne have størst effekt. For det 

første skal der være gode transportmuligheder med tog eller motorvej, for det andet skal det helst 

være regioner der ikke ligger for langt væk, og for det tredje koncentrerer man sig om delstater med 

mange indbyggere for at nå flest mulige mennesker (ibid.: 11). 
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Det spiller også en rolle om de regionale studietilbud svarer til de uddannelser man kan vælge på 

den pågældende østtyske uddannelsesinstitution. Der gøres en større reklameindsats i de områder 

hvor samme uddannelser enten slet ikke udbydes eller kun udbydes i et utilstrækkeligt omfang i 

forhold til efterspørgslen (ibid.: 11f.). 

 

For at opfylde kravene i ”Hochschulpakt 2020” gør mange af uddannelsesinstitutionerne også en 

stor indsats for at tiltrække udenlandske studerende. Især i de mere afsides liggende områder længst 

mod øst er der meget fokus på at få tilgang af polske, tjekkiske og baltiske studerende (ibid.: 12). 

 

Kvalitetsforbedringer ses også som et vigtigt marketinginstrument. Nogle uddannelsesinstitutioner 

gennemfører endda strukturelle ændringer i deres uddannelsestilbud, så de kan tilbyde et 

uddannelsesforløb der er unikt i forhold til konkurrenterne (ibid.: 13).  

 

Derudover iværksættes følgende generelle tiltag der skal medvirke til at gøre tilværelsen nemmere 

for nye studerende (ibid.: 13f.): 

 

- Det bliver muligt at indskrive sig nemt og hurtigt på studierne online. 

- Der bliver arrangeret tutorprogrammer der gør det nemmere for nye studerende at finde sig 

til rette i begyndelsen af studiet. 

- Studievejledningen bliver udbygget og forbedret. 

- Forberedelseskurser i såkaldte ”dræberfag” som f.eks. matematik. 

- Længere åbningstider på bibliotekerne. 

- Mulighed for børnepasning for studerende der er forældre. 

- Samarbejde med boligudlejere, trafikselskaber og kulturelle tilbud. 

- For at undgå at potentielle østtyske studerende vælger en uddannelse i vest, etableres der 

såkaldte Career Services som indebærer et nærmere samarbejde med virksomheder i 

regionen. Det er nemlig et vigtigt argument for mange nye studerende at der findes 

karrieremuligheder relativt tæt på uddannelsesstedet. 

 

Når det gælder anvendelsen af de statslige midler, er det generelle billede at en del af pengene 

bruges til den respektive delstatskampagne mens en del gives videre til de enkelte 



 

 24 

uddannelsesinstitutioner hvor de bruges dels til kvalitets- og kvantitetsforbedringer og dels til 

reklame og marketing (ibid.: 15). 

 

Det er meget forskelligt hvordan de enkelte uddannelsesinstitutioner har organiseret deres 

marketingarbejde. Nogle har oprettet specifikke marketingafdelinger med ansatte der kun 

beskæftiger sig med marketingopgaver mens andre har inkorporeret marketingaktiviteterne i 

allerede eksisterende afdelinger. Det generelle billede er dog at der stadig arbejdes på at finde frem 

til den optimale måde at organisere dette arbejde på, samt på at finde ud af hvor mange midler der 

skal ofres på denne opgave (ibid.: 15ff.). 
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4. ”Studieren in Fernost” 

I ”Der Spiegel”-artiklen Uni-Werbung Ost: Pausengong für Gang und Dong fra den 31.7. 2009 kan 

man læse at de nye delstater Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt og 

Thüringen i 2009 sammen iværksatte en stort anlagt imagekampagne for at rette potentielle nye 

vesttyske studerendes opmærksomhed mod uddannelsesmulighederne i de nye delstater. Endvidere 

oplyses det i artiklen at den internetbaserede kampagne med den ironiske titel ”Studieren in 

Fernost” koster 10 millioner euro og er lagt i hænderne på kommunikationsbureauet Scholz & 

Friends fra Berlin.  

 

4.1. Beskrivelse af kampagnen 

For at fastholde dobbelttydigheden i den ironiske titel er kampagnen bygget om de to figurer Gang 

og Dong. Det er to unge mænd af asiatisk afstamning som dog taler perfekt modersmålstysk, og de 

optræder i mange forskellige roller og udklædninger på kampagnens hjemmeside www.studieren-

in-fernost.de. Det første menupunkt øverst på forsiden er ”Die große 

Hochschulstudiensuchmaschine”. Hvis man vælger at klikke her, bliver man ledt til en side hvor 

man skal svare på en lang række spørgsmål angående faglige interesser, ønskede boligforhold og 

økonomiske muligheder. Svarmulighederne illustreres ved forskellige komiske sketcher med 

figurerne Gang og Dong og når man har besvaret alle spørgsmål, fremkommer en liste med de 

mulige uddannelsessteder i de nye delstater. De er så rangeret efter antal procent af svarene der 

stemmer overens med hvad man har angivet af ønsker og forsynet med links, så man kan klikke sig 

direkte videre til yderligere information om de enkelte uddannelsesinstitutioner og faglige retninger. 

 

Kigger man længere ned ad forsiden, er der en række nyheder fra de forskellige østtyske 

uddannelsesinstitutioner og forskellige succeshistorier om enkelte studerende som alle sørger for at 

fremstille en uddannelse i øst på positiv vis. Disse bliver løbende opdateret med nye historier, og 

man kan læse de gamle i et månedssorteret arkiv. 

 

Der findes også en serie filmklip af 3-4 minutters varighed hvor Gang og Dong rejser rundt og 

besøger forskellige uddannelsessteder i Østtyskland og præsenterer dem på en meget farverig facon. 

Stilen er med korte scener og masser af special effects tydeligvis rettet mod et yngre publikum og 

hvis man kigger kommentarerne på hjemmesiden igennem fra studerende og studiesøgende, er der 

også en del der synes at de er sjovt lavet. Der findes dog også kritiske røster der synes filmklippene 
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giver et fordrejet billede af hvad en uddannelse i øst indebærer og især savner lidt mere informativt 

indhold. 

 

4.2. Reaktioner på kampagnen 

Filmklippene får ifølge artiklen Uni-Werbung Ost: Pausengong für Gang und Dong også en blandet 

modtagelse på ledelsesgangene på de forskellige østtyske uddannelsesinstitutioner. Rektor på 

Universität Leipzig, Franz Häuser, er f.eks. ikke tilfreds med den film der er kommet ud af Gang og 

Dongs besøg på hans universitet. Her dukker de to asiater op i vampyrkostumer og lykønsker 

Häuser med Tysklands næstældste universitets 600-års-fødselsdag. Häuser takker artigt, og han når 

på en meget stiv facon der står i stærk kontrast til de to asiater og de mange effekter i klippet at 

fremhæve universitetet som en moderne og åben uddannelsesinstitution på trods af stedets høje 

alder og mange traditioner. Herefter skiftes scene, og Häuser har efterfølgende i ”Der Spiegel” givet 

udtryk for sin utilfredshed med at det kun er en brøkdel af de informationer han leverede der nåede 

med i den færdige version. Han ville hellere have talt om forskningsprojekter, boligforhold og 

universitetets internationale islæt, men det blev klippet væk af filmproducenterne. I samme artikel 

ytrer flere østtyske rektorer sig kritisk om filmklippene, og nogle har ligefrem besluttet at sætte sig 

imod at der bliver optaget tilsvarende spots på deres uddannelsesinstitution. 

 

Artiklen henviser dog også til at der findes positive tilkendegivelser fra uddannelsesinstitutionerne. 

En talsmand fra Universität Rostock synes f.eks. ikke at det manglende faglige indhold i 

filmklippene er et problem da man ved få yderligere klik på www.studieren-in-fernost.de kan få alle 

nødvendige oplysninger. Samtidig betoner han at målgruppen jo ikke er universiteternes 

medarbejdere, men derimod unge uddannelsessøgende der i første omgang har brug for at blive 

gjort opmærksom på at der rent faktisk findes en masse uddannelsessteder i de nye delstater som de 

i mange tilfælde slet ikke tidligere har hørt om. 
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5. Diskursanalyse af ”Studieren in Fernost” og www.zv.uni-leipzig.de 

For at kunne beskrive hvorledes ”Studieren in Fernost” er fornyende, er det nødvendigt først at 

kigge nærmere på den traditionelle universitetsdiskurs. Derfor har jeg valgt at undersøge Universität 

Leipzigs hjemmeside, www.zv.uni-leipzig.de, for at belyse hvad der møder en potentiel studerende 

som klikker sig ind på siden med intentioner om at danne sig et umiddelbart indtryk af hvordan det 

vil være at studere i Leipzig. Jeg har udvalgt universitetet i Leipzig fordi det ifølge oplysningerne 

fra deres egen hjemmeside i ”Zahlen & Fakten” som findes under punktet ”Service” har en 

betragtelig størrelse med knap 30.000 studerende og samtidig angiver at være det ældste universitet 

i de nye delstater. Desuden er det interessant på baggrund af den tidligere nævnte kritik 

af ”Studieren in Fernost” fra rektoren på Universität Leipzig at se hvordan universitetet selv har 

valgt at præsentere sig over for omverdenen.  

 

5.1. Den kommunikative begivenhed (www.zv.uni-leipzig.de)  

En uddannelsesinstitution benytter sig typisk af Internettet til flere funktioner. Det drejer sig både 

om formidling af information til ansatte og studerende, og så anvendes universitetets hjemmeside 

også til at præsentere institutionen for omverdenen. 

 

Den kommunikative begivenhed jeg vil fokusere på i relation til www.zv.uni-leipzig.de, er 

kommunikationen mellem universitetet og potentielt nye studerende der åbner siden med 

overvejelser om at vælge Leipzig som deres studiested. Dvs. at jeg fokuserer på de punkter der 

ifølge min vurdering har relevans for denne målgruppe og udelader de punkter der udelukkende 

eller i højere grad henvender sig til ansatte og nuværende studerende på universitetet. 

 

Startsiden på www.zv.uni-leipzig.de indeholder de tre hovedmenuer ”Studium”, ”Forschung” 

og ”Uni & Stadt Leipzig”. Under ”Studium” kan man så som første punkt vælge ”Angebot und 

Beratung” hvor man kan finde de studieretninger der bliver udbudt på universitetet samt 

telefonnumre og e-mailadresser på samtalepartnere ved forskellige studierelevante spørgsmål. 

 

Andet punkt er ”Bewerbung und Immatrikulation” hvor man finder oplysninger om hvilke formelle 

krav man skal opfylde for at søge samt optagelsesprocedurer med link til online-ansøgning. 
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Udover disse to punkter som må betegnes som de mest essentielle for nye studerende, indeholder 

resten af hjemmesiden et hav af andre informationer man som potentielt ny studerende kunne være 

interesseret i. Der er naturligvis en indgående beskrivelse af universitetets faciliteter, organisation 

og forskningsmiljø samt et historisk tilbageblik idet Leipzig som tidligere nævnt fyldte 600 år i 

2009 og dermed er det næstældste universitet i Tyskland. 

 

5.1.1. Den kommunikative begivenhed (www.studieren-in-fernost.de)  

Her er der entydigt tale om kommunikation mellem skaberne af kampagnen og de 

uddannelsessøgende tyskere. Reklamefirmaet bag kampagnen har desuden haft helt frie hænder til 

at tilrettelægge hvorledes de vil strukturere den og er altså ikke bundet af nogen akademisk tradition.  

 

Som tidligere nævnt består en stor del af indholdet på www.studieren-in-fernost.de af en række 

videospots med figurerne Gang og Dong i hovedrollerne hvilket betyder at en stor del af 

kommunikationen her i modsætning til på www.zv.uni-leipzig.de foregår mundtligt. Det åbner 

masser af muligheder for at trække på anderledes diskurser end universiteternes traditionelle 

markedsføring, og det må man konstatere at kampagnen i høj grad gør brug af. 

 

Samtidig synes det dog også vigtigt at kampagnen formår at undgå at målgruppen bliver ført så 

langt væk fra studieverdenen at de helt glemmer hvorfor de befinder sig på hjemmesiden. Ud fra 

den betragtning består den store udfordring for ”Studieren in Fernost” derfor i at være nyskabende 

uden at miste sit fokus på det overordnede formål som jo er at få uddannelsessøgende tyskere til at 

studere i de nye delstater.  

 

5.2. Tekstanalyse (www.zv.uni-leipzig.de)  

I punkterne ”Angebot und Beratung” og ”Bewerbung und Immatrikulation” er der tale om et 

distanceret forhold mellem afsenderen (universitetet) og modtageren (den studiesøgende). 

Modtageren italesættes med det personlige pronomen ”Sie” mens universitetet anvender de 

respektive institutionelle betegnelser ”(Studenten Service Zentrum), (Studienberatung), 

(Studiensekretariat) osv. om sig selv. Kun et enkelt sted i sidste afsnit af teksten ”Information” 

under ”Bewerbung und Immatrikulation” anvendes det personlige pronomen ”wir” om universitetet 

i sætningen: ”Wir sind bemüht, Ihnen zeitnah zu antworten”. Bortset fra dette citat lægges der ikke 
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op til at teksten fungerer som en konversation mellem afsender og modtager, og denne upersonlige 

stil medvirker til at fastholde universitetets institutionelle autoritet. 

 

Under den grammatiske analyse falder bl.a. begrebet modalitet (Fairclough 2008: 33). Fairclough 

definerer ikke selv modalitet, så jeg vil her læne mig op ad Peter Collianders forståelse af begrebet i 

kapitlet Modalitet i Tysk BasisLingvistik fra 2002. Ifølge hans definition findes der fem modale 

kategorier, og jeg vil her tage udgangspunkt i den første, nemlig ”epistemisk indhold”. (Colliander 

2002: 231). Det epistemiske indhold siger noget om hvorvidt den situation sender udtrykker, 

eksisterer, måske eksisterer eller ikke eksisterer, og man kan her placere det konkrete udsagn på en 

epistemisk skala fra ”+eksistens” til ”–eksistens” (Colliander 2002: 16). Til at udtrykke hvor 

indholdet befinder sig på skalaen mellem +eksistens og -eksistens, kan både anvendes partikler, 

modalverber, modus og position (Colliander 2002: 233ff.).  

 

Hvis man kigger på det epistemiske indhold på www.zv.uni-leipzig.de, ser man at første afsnit i 

teksten ”Information” der beskriver ansøgningsproceduren naturligt nok er præget af en høj grad af 

+eksistens i sætningen: ”Die Bewerbung zum Studium von deutschen Staatsangehörigen sowie von 

Bildungsinländern (ausländische Staatsangehörige mit einer in der Bundesrepublik erworbenen 

Hochschulzugangsberechtigung) erfolgt nur online” hvor modalpartiklen ”nur” pointerer at 

situationen eksisterer. I resten af teksterne under de to hovedpunkter der omhandler studieudbuddet 

og de forskellige informationskilder universitetet stiller til rådighed, findes der også høj grad af 

+eksistens.  

 

I de sidste to afsnit af teksten ”Information” finder man undtagelsesvis eksempler der ligger 

nærmere –eksistens på den epistemiske skala ved brugen af modalverberne ”können” og ”sollten” i 

sætningerne: „@ach Eingang Ihrer Bewerbungsunterlagen an der Universität können Sie Ihren 

Bearbeitungsstand unter Angabe Ihrer Bewerbernummer (siehe Anmeldung zur 

Zulassung/Einschreibung) und Ihres Geburtsdatums im Internet einsehen“ og „Sollten Sie Fragen 

zur Bewerbung haben…“ hvor sidstnævnte i øvrigt er eneste eksempel på brug af konjunktiv. Det er 

dog også helt naturligt ud fra den betragtning at disse udsagn beskriver mulige, men ikke 

obligatoriske handlinger fra den studiesøgendes side. 

”Kohæsion” analyserer man ved at undersøge hvordan sætninger og ledsætninger kædes sammen og 

former længere tekstsekvenser (Fairclough 2008: 34). ”Vokabular” forstås af Fairclough som et 
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miks af begreberne ”ordvalg”, ”leksikalisering” og ”betydningsfastlæggelse” idet han mener at 

disse begreber tager højde for processer hvor man giver verden betydning på forskellige måder alt 

efter tid, sted og forskellige grupper af mennesker (Fairclough 2008: 33). Hvis man sammenligner 

teksterne under hovedpunktet ”Forschung” med de tekster der ligger under ”Uni & Stadt Leipzig”, 

finder man nogle tydelige forskelle i kohæsionen og vokabularet der medvirker til at generere 

forskellige mulige effekter.  

Generelt er teksterne under ”Forschung“ præget af længere sætninger med en del konnektorer der 

binder de enkelte hel- og ledsætninger sammen som f.eks. i teksten ”Mathematik als verbindende 

Wissenschaft”: „Das gemeinsame Projekt wird von der Überzeugung getragen, dass die 

auftretenden Probleme nicht einfach durch Anwendung existierender mathematischer Verfahren 

gelöst werden können, sondern neue Mathematik erfordern, dass also, wie in der Vergangenheit, 

die Mathematik selbst von den naturwissenschaftlichen Anwendungen entscheidende 

Forschungsimpulse erfährt“.  

Studerer man vokabularet nærmere, er det tydeligt at universitetet holder en akademisk tone med en 

masse ord der hører specifikt til universitetsverdenen kombineret med ord der understreger 

fordelene ved netop Universität Leipzig. Det tydeliggøres f.eks. i sætningerne: „Diese Verknüpfung 

von wissenschaftlicher Schwerpunktsetzung mit der Fächervielfalt einer Volluniversität erlaubt 

flexibles und kurzfristiges Reagieren auf aktuelle Erfordernisse durch die gegebene Möglichkeit zu 

unverzüglicher disziplinübergreifender Vernetzung über das ganze Wissenschaftsspektrum 

hinweg“ og „In den derzeit sechs Profilbildenden Forschungsbereichen arbeiten Wissenschaftler 

verschiedener Fakultäten der Universität mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen eng 

zusammen und verbinden international wettbewerbsfähige Forschung mit attraktiver 

Doktorandenqualifizierung.“ som begge findes i teksten „Schärfung der Profilbildung“ under 

punktet „Profilbildende Forschungsbereiche“.  

Under „Uni & Stadt Leipzig“ anvendes der generelt kortere sætninger med et mindre akademisk 

vokabular end under ”Forschung”. I punkterne ”Leitbild, Profil und Geschichte”, ”Fakultäten“, 

„Zentrale Einrichtungen“, „Hochschulmedizin“ og „Stellen und Ausbildung“ beskrives 

universitetets faciliteter og historie fra en neutral synsvinkel i et sprog der må formodes at være let 

forståeligt for de fleste læsere.  
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Punktet ”Universität International” er derimod struktureret lidt anderledes idet der her er oplistet en 

række punkter der har til formål at fremhæve universitetets internationale profil. Det gøres bl.a. ved 

anvendelsen af en række positivt ladede adjektiver: ”eine kompetente Beratungsstruktur”, „eine 

umfassende Betreuungsstruktur”, ”in effizientes Management”, ”eine wirksame auswärtige 

Öffentlichkeitsarbeit” og „ein hohes Maß an Engagement und gestalterischer Phantasie“2. 

Samme strategi (positive adjektiver) anvendes under punktet „Die Stadt Leipzig“: „Leipzig ist eine 

der lebendigsten und dynamischsten Städte Deutschlands“, „Die „Leipziger Schule“ und die 

„Baumwollspinnerei“ sind führend in der Welt der Kunst“, „@ach der friedlichen Revolution 

konnte sich Leipzig zu einer der boomenden Regionen Ostdeutschlands entwickeln“ og 

„hervorragende Lebensqualität für Familien…“
3
. 

5.2.1. Tekstanalyse (www.studieren-in-fernost.de).                                                                                                        

Kampagnens ironiske og humoristiske tilgang til problemstillingen bliver allerede tydeliggjort i 

anvendelsen af metaforen i titlen ”Studieren in Fernost” hvor det at studere i de nye delstater 

sidestilles med at studere i fjernøsten. Denne ironiske dobbelttydighed videreføres med valget af de 

to hovedpersoner i de respektive videoklip, Gang og Dong, som på trods af at de taler 

modersmålstysk er asiatisk udseende.  

”Die große Hochschulstudiensuchmaschine” som er det første hovedpunkt man møder på 

www.studieren-in-fernost.de, er bygget således op at den studiesøgende først skal finde frem til 

hvilken studieretning der passer bedst, dernæst hvor i landet studiet skal foregå og til sidst finde det 

konkrete uddannelsessted.  

Når man starter søgemaskinen op, bliver man budt velkommen af Gang og Dong der i science 

fiction-stil klædt ud som robotter byder velkommen og forklarer at de har udviklet en meget 

kompliceret maskine der kan hjælpe med at finde det helt rigtige uddannelsessted hvis man blot 

besvarer nogle få spørgsmål. Allerede her ses tydeligt hvordan de visuelle muligheder der findes i 

levende billeder, giver en masse alternativer der ikke findes i en skreven tekst. Man må antage at 

der er basis for at der opstår et anderledes og mere personligt forhold mellem afsender og modtager 

når modtageren ser og hører personen der taler direkte henvendt til i dette tilfælde den 

studiesøgende, end hvis der blot havde været tale om en skriftlig velkomst til søgemaskinen med en 
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tilhørende forklaring af hvordan den fungerer. På den måde adskiller kampagnen sig også fra 

www.zv.uni-leipzig.de hvor Universität Leipzig fremstår som en meget upersonlig afsender. 

Ydermere italesættes modtageren med det personlige pronomen ”du” som antyder en væsentligt 

mindre formel stil end det traditionelle ”Sie”.  

Science fiction-stilen og robotudklædningen medvirker desuden til at den studiesøgende med det 

samme bliver opmærksom på at der er tale om en anderledes og mere underholdningsbaseret form 

for studiesøgning i forhold til normen på uddannelsesstedernes egne hjemmesider som f.eks. 

www.zv.uni-leipzig.de og måske derfor i større udstrækning bliver fanget af en nysgerrig interesse 

efter at se mere. Samtidig er det ofte nemmere at anvende ironi som virkemiddel i talt sprog end i 

skrevet sprog, og kampagnen er som tidligere nævnt i høj grad netop baseret på ironi. I den 

konkrete scene her består ironien i at Gang og Dong beskriver studiesøgemaskinen som et stykke 

højteknologisk udstyr som hvis det havde været f.eks. et rumfartøj eller en tidsmaskine fra en 

science fiction-film. 

I næste skærmbillede kommer så første opgave til den studiesøgende. Her gælder det om at finde 

den overordnede fællesnævner for hvilken branche man er interesseret i. Hvis man ved det på 

forhånd, kan man klikke direkte på den pågældende branche, men der er også mulighed for at få 

yderligere hjælp af visuel karakter ved at besvare tre punkter: ”Wähle dein Arbeitsoutfit”, Wähle 

deinen Arbeitsplatz” og ”Wähle deine Arbeitsgeräte”. Over de tre punkter står to 

computeranimerede udgaver af Gang og Dong, og først vælger man så hvilket arbejdstøj de skal 

iklædes (f.eks. jakkesæt). Dernæst vælger man arbejdspladsen (f.eks. kontor) og til sidst 

arbejdsredskaber (f.eks. ringbind). For hvert punkt man besvarer, markeres felter med brancher som 

passer med de foretagne valg, og på denne måde får man visualiseret hvad der gemmer sig bag de 

forskellige branchebetegnelser. Denne fremgangsmåde åbner igen op for et mere personligt forhold 

mellem afsender og modtager idet man får følelsen af at nå frem til sine valg i samarbejde med de 

computeranimerede figurer. 

Herefter er det så tid til at besvare det første af ni spørgsmål der skal lede hen til hvilke(n) 

uddannelsesinstitution(er) man har mulighed for at studere på, og det første spørgsmål lyder: ”Wie 

groß soll deine Stadt sein?”. Man kan så vælge mellem ”klein”, ”mittel”, ”groß” og ”egal” mens 

Gang og Dong står og laver karatebevægelser med tilhørende lyde op mod en baggrund med 

asiatiske skrifttegn. Her er det ligeledes de visuelle og auditive effekter med fastholdelsen af 
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fjernøst-temaet der er i centrum, og man kan som bruger af søgemaskinen hurtigt blive ligeså 

interesseret i at se hvad figurerne finder på i næste skærmbillede som at se hvilke steder man kan 

studere. 

Spørgsmål 2 er: ”Willst du in einer Studentenstadt leben?” og mens Gang præsenterer 

svarmulighederne ”ja“, ”jein“, ”nein” og ”egal”, spiller Dong avantgardemusik i baggrunden. Her er 

der mest fokus på det auditive. 

Ved spørgsmål 3: ”Studiengebühren sind…” ser man et meget tydeligt eksempel på hvad man kan 

gøre rent visuelt som ikke er muligt på samme måde med rent skriftlig kommunikation. Her er 

Gang og Dong klædt ud som eskimoer, og svarmulighederne ”super”, ”notwendig” ”fies” og ”egal” 

præsenteres med ordene: ”Die Eskimos kennen Millionen Wörter für Schnee. Wie viele Wörter 

kennst du für Studiengebühren?”. Dong slår herefter løs på Gang med en stor fisk indtil man har 

klikket på en svarmulighed. Ligegyldigt hvilken svarmulighed man vælger, gør de så med en høj 

latter opmærksom på at man ikke betaler ”Studiengebühren” i ”Fernost”. Især 

svarmulighederne ”super” og ”fies” stammer fra et mere talesprogsagtigt vokabular end man ville 

kunne finde på en traditionel universitetshjemmeside som f.eks. www.zv.uni-leipzig.de.  

Stilen fortsættes i spørgsmål 4 hvor man skal vælge hvilke fritidsmuligheder der skal være i 

området, og i spørgsmål 5 hvor det handler om faciliteterne på selve uddannelsesstedet. I disse to 

spørgsmål er der dog skåret lidt ned for kreativiteten idet svarmulighederne illustreres med nogle 

knap så markante visualiseringer og lydeffekter. 

I spørgsmål 6 er der til gengæld igen stort fokus på det visuelle. Her skal man vælge hvor meget 

man vil betale for sin bolig, og svarmulighederne præsenteres i meget farverige omgivelser foran et 

stort luksushus med fin have og springvand. Gang og Dong er også klædt i farver der matcher 

omgivelserne. På den måde opnår man en noget anderledes effekt end hvis man blot ser billeder af 

de konkrete studieboliger der er tilknyttet et givent studiested. 

Spørgsmål 7 lyder: ”Was ist dein Internationalitätsfaktor?”, og her benyttes en række flag i 

baggrunden som visuelt virkemiddel mens Dong anvender et sprogligt/auditivt virkemiddel ved at 

præsentere svarmulighederne med en påtaget amerikansk accent. Denne effekt ville også være 

umulig at skabe i en skreven tekst. 
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I spørgsmål 8 skal man tage stilling til hvor stor uddannelsesinstitutionen skal være, og her er det 

visuelle skåret ned til tre udgaver af Dong i forskellige størrelser ved hver svarmulighed. 

Spørgsmål 9 benytter sig derimod i høj grad af visuelle hjælpemidler. Spørgsmålet lyder: ”Wie viel 

Kontakt willst du zu deinen Dozenten haben?”, og her er Gang klædt i skoleuniform mens Dong 

forestiller en typisk universitetsprofessor. Man kan så vælge på en stor lineal hvor tæt de skal være 

på hinanden. 

Når de 9 spørgsmål er besvaret, dukker Gang og Dong op i robotudklædningen igen og 

forkynder: ”Okay, kommen wir zur Auswertung. Die Daten werden erfasst”. Derefter dukker så den 

tidligere nævnte prioriterede liste op over uddannelsessteder der matcher de afgivne svar. Vælger 

man at klikke sig ind på de enkelte studiehjemmesider, venter der til gengæld et markant stilskifte 

da man så pludselig støder på en noget mere formel tone (jf. www.zv.uni-leipzig.de). 

Generelt kan man sige at ”Die große Hochschulstudiensuchmaschine” benytter sig af et meget 

letforståeligt vokabular som primært er hentet fra et mere moderne og almindeligt hverdagssprog. 

Det står i kontrast til den meget traditionelle akademiske stil der er fremherskende på en stor del af 

www.zv.uni-leipzig.de og medvirker til at skabe en mere ligeværdig kommunikation mellem 

afsender og modtager idet afsenderen ikke forsøger at fremstå som en akademisk ophøjet størrelse. 

Dette understøttes så yderligere af at Gang og Dong der formulerer spørgsmålene med visuelle og 

auditive virkemidler forsøger at anvende så meget humor som muligt hvilket også klart nedtoner det 

formelle aspekt i kommunikationen. 

Præsentationsvideoerne fra de forskellige uddannelsessteder er også præget af en massiv anvendelse 

af visuelle og auditive virkemidler. Hvis man specifikt kigger på præsentationen af Universität 

Leipzig, kan man sige at der indgår nogle af de samme positive aspekter ved universitetet som på 

www.zv.uni-leipzig.de. Dvs. universitetets traditioner med nævnelse af flere kendte tyskere der har 

studeret på Universität Leipzig, universitetets internationale profil fremhæves, og byen Leipzig 

vises fra sin bedste side, men det hele gøres på en radikalt anderledes facon.  

På www.studieren-in-fernost.de beskrives videoen med ordene: ”… Das Ergebnis ist ein wilder Ritt 

durch die Stilepochen des Bewegtbildes, vom Stummfilm bis zu digitalen Special Effects.“ 
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Klippet starter med at Gang og Dong i vampyrkostumer kommer kørende hen imod universitetet 

akkompagneret af uhyggemusik, og der spilles først på universitetets høje alder. Denne sekvens 

foregår nemlig i sort/hvid, og der bliver klippet ligesom i en gammel stumfilm med tekstrammer der 

forklarer handlingen. Første tekstramme lyder ”Heute besuchen wir Deutschlands zweitaelteste 

Universitaet” hvor man benytter sig af den gammeldags stavemåde ”ae” i stedet for ”ä” 

i ”zweitaelteste” og ”Universitaet”
4
. Det følges op med: ”die Universitaet Leipzig, die dieses Jahr 

600. Geburtstag feiert”. 

Da „Studieren in Fernost“-bilen med Gang og Dong er nået frem til universitetet, præsenteres Prof. 

Dr. Franz Häuser, og der klippes herefter til det føromtalte interview (se afsnit 4.2.). Her forsøger 

man at vise at universitetet på trods af den høje alder har formået at følge med tiden ved pludselig at 

skifte fra sort/hvid til farve imens Häuser fremhæver universitetet som et moderne universitet der 

ønsker at fremstå åbent over for omverdenen. Problemet her er som tidligere nævnt at Häusers lidt 

stive facon står i skarp kontrast til budskabet og til Gang og Dongs meget ungdommelige og 

energiske fremtoning. 

I næste scene spørger Gang og Dong en ung mand hvad han studerer og idet han 

svarer: ”Ägyptologie”, bliver der lagt en stemmeforvrænger på, så han får en meget dyb stemme 

med et mystisk skær.  

Det leder så hen til næste scene som handler om at præsentere universitetets radiostation, Uni Radio 

Mephisto” hvor Gang og Dong med inspiration fra en indskrift på universitetsbygningen, ”LABOR 

OMNIA VINCIT” (hårdt arbejde overvinder alt
5
), i samme stemning omgærdet af mystik kommer 

ind på radiostationen i mørke kostumer med grumsede ansigter og præsenterer sig som hhv. Omnia 

og Labor der har tiet i 600 år. Deres stemmer er her forvrængede, så det lyder som røster fra 

fortiden, og der anvendes en del yderligere lydeffekter i denne scene. Det forekommer også 

umiddelbart relevant at benytte sig primært af lydeffekter når man præsenterer en radiostation. 

Næste scene foregår i fysiklaboratoriet, og en fysikprofessor fortæller bl.a. at den verdensberømte 

tyske fysiker Heisenberg har studeret her hvorefter Gang og Dong ved et ”uheld” får trykket på 

en ”do not touch”-knap og pludselig skrumper til ministørrelse. Igen er vægten lagt på special 

effects. 

                                                 
4
 Mine fremhævelser 

5
 Oversættelse hentet fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Labor_omnia_vincit 
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Der klippes så til et fast indslag i alle præsentationsvideoerne fra de forskellige universiteter og 

Hochschulen. Her står Gang og Dong i auditoriet med en masse studerende siddende omkring sig, 

og de udvælger så ”tilfældigt” en såkaldt ”Superstudent” i mængden der bliver fremhævet med 

masser af rampelys. Det drejer sig altid om en ung kvindelig studerende som herefter viser Gang og 

Dong rundt til områdets seværdigheder. Dette bliver i Leipzig-videoen gjort ved korte stillbilleder, 

og videoen afsluttes derefter på samme måde som alle præsentationsvideoerne ved at Gang og Dong 

forlader byen i deres bil og lige stopper op for at påklistre ”Studieren in Fernost”-logoet på byskiltet. 

Hvis man sammenligner præsentationsvideoen af Universität Leipzig med universitetets egen 

præsentation på www.zv.uni-leipzig.de, kan man altså sige at der er stor forskel stilmæssigt. Den 

meget akademiske og traditionelle stil der anvendes af universitetet selv, står i skarp kontrast til den 

meget moderne og friske stil kampagnen repræsenterer. 

5.3. Diskursiv praksis (www.zv.uni-leipzig.de)  

Som nævnt indebærer begrebet ”diskursiv praksis” at der foregår en produktion og konsumption af 

tekster. ”Producenten” kan være flere forskellige personer. ”Animator” er den der rent fysisk laver 

teksten, ”forfatteren” er den der er ansvarlig for hvordan ordene er sat sammen og ”principalen” er 

den hvis position bliver repræsenteret ved de valgte ord (Fairclough 2008: 35f.). I dette tilfælde er 

Universität Leipzig eneste producent, og brugerne af hjemmesiden er konsumenter. 

 

De to første punkter ”Angebot und Beratung” og ”Bewerbung und Immatrikulation” kan betegnes 

som traditionel universitetsansøgningsdiskurs da de udelukkende indeholder faktuelle oplysninger 

uden nogen form for stillingtagen til universitetets kvalitet eller deciderede opfordringer til 

eventuelle uddannelsessøgende om at vælge Universität Leipzig. 

 

I de øvrige punkter blandes flere diskurser sammen idet der delvist er tale om en 

informationsdiskurs i en del af beskrivelsen af universitetet og dets organisation hvor der findes en 

række faktuelle oplysninger der ikke kan bestrides. Samtidig finder man dog også træk fra 

promoveringsdiskurser og reklamegenren indeholdt i flere af disse punkter hvor universitetets 

stærke sider fremhæves fra en mere subjektiv vinkel.  

 

Det gør sig eksempelvis gældende i afsnittet ”Eine Universität mit Tradition” under punktet „Profil 

und Leitung“ hvor mottoet ”Aus Tradition Grenzen überschreiten” anvendes og uddybes længere 
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nede: ”nicht zuletzt gewinnt die Universität ihr wissenschaftliches Renommee in der Begegnung und 

Grenzüberschreitung von @atur- und Geisteswissenschaften“. Samme tendens kan aflæses under 

punktet „Forschungsprofil der Universität Leipzig“ i følgende udsagn: „Grenzüberschreitungen 

zwischen den herkömmlichen wissenschaftlichen Disziplinen, internationale Kooperationen, die 

Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft, und zwar sowohl regional als auch international, sind 

nicht nur Tradition der Universität, sondern auch die Grundlage ihrer wissenschaftlichen 

Exzellenz“. Under punktet „Universität International“ fremhæver universitetet sig selv på følgende 

måde: „Dank ihres ausgeprägten internationalen Profils in Lehre und Forschung zählt die 

Universität Leipzig zum Kreis der erfolgreichsten deutschen Hochschulen in diesem Bereich“.  

 

Som sidste punkt i menuen ”Uni & Stadt Leipzig” finder man ”Die Stadt Leipzig”. Dette punkt må 

også formodes at have en central betydning for ansøgere fra andre landsdele og ikke mindst 

vesttyske ansøgere som overvejer at forlade deres hjemegn. Når man klikker på dette punkt, støder 

man allerede i overskriften ”Leipzig - eine Stadt mit unverwechselbarem Flair” på en tydelig 

promoveringsdiskurs med masser af træk fra reklame- og turistbranchegenren. I selve teksten 

nævnes bl.a. en række berømte kulturpersonligheder der har haft hjemme i Leipzig, og det fortælles 

at: ”Leipzig zeichnet sich heute durch wirtschaftliche Dynamik, ein hohes Kulturniveau, viele grüne 

Oasen und nicht zuletzt durch eine hervorragende Lebensqualität für Familien, für Kinder und 

auch für die wachsende Anzahl von älteren Menschen in unserer Gesellschaft aus.“ Dette 

synspunkt bliver så uddybet i en række underpunkter fyldt med argumenter for at Leipzig er en 

fantastisk by at bo i. 

 

 Fairclough bruger begrebet ”udsagnskraft” om de talehandlinger en del af en tekst bruges til at 

udføre (ibid.: 39). Det kan f.eks. dreje sig om opfordringer, ordrer, trusler, løfter osv. og står i 

modsætning til det propositionelle indhold der kun udtrykker den konkrete handling i sætningen 

(Colliander 2002: 12). Udsagnskraften kan desuden være både direkte som f.eks. et spørgsmål eller 

en ordre og indirekte som f.eks. en skjult opfordring eller anmodning (Fairclough 2008: 40f.). 

Denne definition ligger i øvrigt tæt op ad Collianders definition af illokutionært indhold som er den 

anden modale kategori (Colliander 2002: 231). Det illokutionære indhold udtrykker nemlig 

forskellige formål fra senders side som f.eks. konstateringer, spørgsmål og ønsker, og disse formål 

kan være udtrykt både direkte og indirekte (ibid.: 16f.). Man kunne derfor overveje hvorvidt dette 

punkt snarere hørte til under ”tekstanalyse”, men Fairclough nævner selv at man ikke skal forstå 
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Ifølge Fairclough taler man nemlig aldrig om træk ved en tekst uden samtidig at relatere til 

inddelingen af analytiske emner i hhv. ”tekstanalyse” og ”diskursiv praksis” som en skarp inddeling. 

tekstproduktion/fortolkning (Fairclough 2008: 29). Når man undersøger udsagnskraften i de enkelte 

sætninger, er det desuden vigtigt at være bevidst om konteksten idet det er af afgørende betydning 

for en ytrings udsagnskraft hvor i teksten den er placeret (ibid.: 40f.).  

 

Punkterne ”Angebot und Beratung” og ”Bewerbung und Immatrikulation” indeholder en række 

formelle krav til ansøgere, f.eks.: ”Die Bewerbung… erfolgt nur online” og nogle klare 

opfordringer til informationssøgende, f.eks.: ” Bitte orientieren Sie sich dazu unter…” hvor man 

som læser ikke er tvivl om at der er tale om anmodninger om at følge disse procedurer. Mht. til de 

promoverende punkter er det umiddelbart mere uklart hvilken udsagnskraft der evt. ligger skjult i 

teksterne. Hvis man er bevidst om den situationelle kontekst som i dette tilfælde er en præsentation 

af universitetet og byen Leipzig forfattet af institutionen selv, vil man dog kunne læse mange steder 

i teksterne som en indirekte opfordring til at vælge Universität Leipzig som uddannelsessted. Det 

gælder både for beskrivelsen af universitetets forskermiljø og den reklame/turistbrochurelignende 

beskrivelse af byen Leipzig.  

 

”Kohærens” forstås af Fairclough som en egenskab ved fortolkninger (ibid.: 42). Dermed menes at 

teksten kun giver mening for den fortolker der er i stand til at få mening ud af den, og Fairclough 

mener endvidere at bestemte diskurstyper automatisk sammenkædes med bestemte principper for 

fortolkning.  

 

Alle teksterne på www.zv.uni-leipzig.de fremstår kohærente for den intenderede modtager. Ingen 

potentielle studerende vil have problemer med at finde mening i hverken de rent informative tekster 

eller med at forstå budskabet i de mere promoverende tekster. De mere videnskabeligt fokuserede 

tekster om forskning inden for forskellige områder vil også give mening for dem som har 

kompetencer til at blive en integreret del af forskermiljøet. Universitetet synes at have forfattet disse 

tekster på et niveau hvor man ønsker at markere at det kræver ekstra engagement og kompetencer at 

begå sig på disse felter. Derfor forventer universitetet formentlig også at fortolkerne af disse tekster 

er i stand til at finde mening i dem. 
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Begrebet ”intertekstualitet” dækker over den egenskab ved tekster at de enten direkte eller indirekte 

indeholder fragmenter af andre tekster (ibid.: 43). Desuden skelner Fairclough så mellem ”manifest 

intertekstualitet” som betyder at der trækkes på specifikke andre tekster og ”interdiskursivitet” hvor 

diskursordnen er det vigtigste element (Ibid.: 44). 

  

Hvis man sammenligner www.zv.uni-leipzig.de med andre tyske universiteters hjemmesider både i 

øst og vest, står det hurtigt klart at de i høj grad trækker på de samme diskursordner. Man har 

neutrale, letlæselige tekster der omhandler informationssøgning og optagelsesprocedurer ligesom 

man har mere akademiske tekster der understreger universitetets faglige muligheder, og endelig har 

man tekster der fortæller om livet generelt i det pågældende lokalområde.  

 

På den baggrund kan man sige at www.zv.uni-leipzig.de er baseret på interdiskursivitet idet 

diskursordnen er afgørende for hvordan teksten er konstrueret af producenten (her universitetet) og 

hvilken fortolkning der lægges op til fra konsumentens (her den potentielle studerende) side (ibid.: 

43f.).  

 

5.3.1. Diskursiv praksis (www.studieren-in-fernost.de) 

Her er der tale om flere producenter. Reklamebureauet Scholz & Friends er forfatter og samtidig 

animator for den skrevne tekst på www.studieren-in-fernost.de mens figurerne Gang og Dong er 

animatorer på videoklippene. Principalen er de nye delstaters højere læreanstalter og 

undervisningsministerier (Wissenschaftsministerien) som repræsenteres i kampagnen mens det 

stadig er de studiesøgende der er konsumenterne. Der bliver benyttet markant flere diskurser på 

www.studieren-in-fernost.de i forhold til www.zv.uni-leipzig.de, og dermed kan man sige at der er 

tale om et større interdiskursivt miks (Jørgensen & Phillips 2005: 84).   

 

Overordnet set har kampagnen ligesom www.zv.uni-leipzig.de til formål at informere og vejlede 

studiesøgende i deres proces hen imod at vælge den rigtige uddannelse. Det betyder at der ligesom 

på www.zv.uni-leipzig.de benyttes informationsdiskurs, men samtidig adskiller kampagnen sig dog 

markant når det kommer til graden af promoverende diskurser. 

 

Idet producenten af kampagnen er et reklamebureau der har fået en bestilt opgave hvor det handler 

om at ”sælge en vare”, er der naturligt nok væsentligt flere og tydeligere træk fra reklamegenren. 
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Med den generelt uhøjtidelige stil kan kampagnen også tillade sig at skamrose de østtyske 

uddannelsessteder endnu mere end uddannelsesinstitutionerne er i stand til på deres egne 

hjemmesider uden at det virker for påtaget og useriøst. Desuden forventer konsumenten heller ingen 

neutralitet da det er ret åbenlyst at kampagnens formål er at skaffe studerende til de østtyske 

universiteter og Hochschulen. Hvis man skulle være i tvivl om formålet, burde man i hvert fald 

senest opfatte hvad man indlader sig på når man starter ”Die große Hochschulstudiensuchmaschine” 

og kigger på præsentationen af maskinen der lyder: ”In einer Video-Comedy-Show zeigen Gang & 

Dong Dir den Weg zu Deiner persönlichen Traumhochschule in den neuen Bundesländern”. 

Ordet ”Traumhochschule” antyder at der er tale om promovering mens ordet ”Video-Comedy-

Show” indstiller konsumenten på at der her er tale om en helt ny måde at ”sælge” uddannelser på. 

 

Reklamebureauet har nemlig valgt at trække på en masse genrer og diskurser som ikke traditionelt 

set har været en del af universitetsdiskursen. ”Die große Hochschulstudiensuchmaschine” består af 

en masse små sketcher inspireret af teatergenren, og præsentationsvideoerne trækker som tidligere 

nævnt meget på science fiction-genren med et hav af special effects. Både søgemaskinen og 

videoerne er desuden lavet i comedy-genren med vægt på skøre humoristiske scener. De mange 

sceneskifter der ikke fortæller en sammenhængende historie, gør det også muligt at bruge elementer 

fra forskellige diskurser fra scene til scene. Det ene øjeblik befinder Gang og Dong sig i eskimo-

verdenen for så i næste sekvens at være i ejendomsmæglerbranchen eksempelvis. 

 

Mht. udsagnskraften i sketcherne er der tale om klare opfordringer i spørgsmålene i ”Die große 

Hochschulstudiensuchmaschine”, for hvis man ikke vælger en svarmulighed, kommer man simpelt 

hen ikke videre. I præsentationsvideoerne er det lidt mere uklart hvilken udsagnskraft der ligger i de 

forskellige scener og replikker. Det er dog alligevel nemmere at spotte den indirekte opfordring til 

at studere på f.eks. Universität Leipzig end det er på www.zv.uni-leipzig.de fordi ”Studieren in 

Fernost” er væsentligt mere præget af reklamegenren og derved sætter tydeligere fokus på 

fortræffelighederne ved både universitetet og byen Leipzig. Man kan også sige at kampagnen på 

den måde i langt højere grad indretter sig efter en forbrugerdiskurs hvor der skal sælges en vare 

(uddannelser) til en bestemt kundegruppe (de studiesøgende).  

 

Sammenligner man kohærensen i både sketcherne og videoerne med teksterne på www.zv.uni-

leipzig.de, er der stor forskel på hvordan meningen kommunikeres ud til den fortolkende part. På 
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universitetets egen hjemmeside har man hele tiden en forventning om at støde på seriøse tekster 

med informativt indhold med en snert af promovering undervejs, og det er derfor nemt for en 

potentiel studerende at finde kohærensen. Det ser noget anderledes ud med fortolkningen af de 

visuelle indslag på www.studieren-in-fernost.de hvor man hele tiden må forvente det uventede i de 

skøre og komiske indslag. Samtidig stiller anvendelsen af ironi på basis af fordommene over for 

Østtyskland andre krav til fortolkningsprocessen end det er tilfældet med en mere seriøs tilgang. 

Hvor ”Studieren in Fernost” gør grin med fordommene, prøver universiteterne snarere at skubbe 

dem i baggrunden ved at fremhæve både uddannelsesstedets og områdets styrkesider uden 

hentydning til øst/vest-problematikken. Her har kampagnen en stor fordel da den som en 

udefrakommende deltager har alle virkemidler til rådighed mens det for universiteternes 

vedkommende kan synes sværere at adressere denne problematik inden for normal 

universitetsdiskurs uden at det kommer til at virke som om de befinder sig i en slags 

forsvarsposition. 

 

Betragter man det intertekstuelle perspektiv i ”Studieren in Fernost”, er der en stor forskel at spore i 

forhold til www.zv.uni-leipzig.de. Der er ikke tale om nogen form for manifest intertekstualitet idet 

kampagnen ingen steder trækker direkte på andre tekster. Der er altså også her tale om 

interdiskursivitet, men anvendt markant anderledes end på www.zv.uni-leipzig.de. Ifølge 

Fairclough kan diskurstyper enten trække på tidligere tekster på konventionelle og normative måder 

eller anvende kreative praksisser der gør op med eksisterende konventioner og tidligere tekster 

(Fairclough 2008: 44).  

 

Sammenligner man præsentationsvideoen for Universität Leipzig på www.studieren-in-fernost.de 

med universitetets præsentation af sig selv på www.zv.uni-leipzig.de, finder man betydeligt mere 

kreativitet i førstnævnte. Universitetets egen hjemmeside ligner som tidligere nævnt de fleste andre 

universiteters hjemmesider og er på den måde medvirkende til at fastholde konventionerne for 

hvordan man traditionelt set præsenterer en højere læreanstalt. Som det er beskrevet i afsnittet med 

tekstanalyse af ”Studieren in Fernost”, tages der helt andre virkemidler i brug i kampagnens 

præsentation af Universität Leipzig. Fremhævningen af de positive sider ved universitetet og byen 

fastholdes, men det sker på en måde der fuldstændigt gør op med de normalt gældende 

konventioner for promovering af et universitet.  
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Man kan ligeledes konkludere at ”Die große Hochschulstudiensuchmaschine“ flytter rundt på 

konventionerne for hvordan man informerer studerende om deres uddannelsesmuligheder. De 

mange visuelle og auditiver virkemidler kombineret med de mange diskurser og genrer der bliver 

blandet sammen på turen gennem de ni spørgsmål i søgemaskinen, må nemlig også siges at være et 

meget kreativt og nyskabende forsøg på at vejlede studiesøgende. 

 

5.4. Social praksis 

Fairclough benytter sig af begreberne ”ideologi” og ”hegemoni” i forbindelse med analyse af 

diskurs som social praksis. ”Ideologi” opfattes som: ”betydninger/konstruktioner af 

virkeligheden...,der er bygget ind i forskellige dimensioner af diskursive praksissers form/mening, 

og som bidrager til produktion, reproduktion og transformation af dominansrelationer.” 

(Fairclough 2008: 46). Begrebet hegemoni ses af Fairclough som ”en måde at teoretisere over 

forandring i udviklingen af magtrelationer på, som tillader et særligt fokus på diskursiv 

forandring.” (ibid.: 52). Hegemonisk kamp findes overalt i samfundet, og artikulation og 

reartikulation af diskursordner er del af denne kamp. Desuden er diskursiv praksis en facet af den 

hegemoniske kamp som medvirker til reproduktion eller transformation af både den eksisterende 

diskursorden og de eksisterende sociale relationer og magtrelationer (ibid.: 53f.). 

 

Som nævnt er det kun 5 % af de vesttyske unge der kan forestille sig at studere i de nye delstater 

hvilket i høj grad bygger på de tidligere påviste fordomme om Østtyskland. Hvis man skal ændre på 

denne sociale praksis, er det ifølge Faircloughs tankegang nødvendigt at bryde konventionerne for 

den diskursive praksis og udfordre de eksisterende hegemonier.  

 

Traditionelt set er forholdet mellem universiteterne og potentielle studerende struktureret på den 

måde at universiteterne med deres akademisk ophøjede institutionelle autoritet står som en 

magtfaktor der ud fra forskellige kriterier udvælger de ansøgere de ønsker at modtage ud fra 

forhåndsdefinerede kriterier. Dette synspunkt synes at være ideologisk betinget fra universiteternes 

side, og netop af den grund lader det til at være svært for de østtyske universiteter at acceptere at de 

er nødt til i et vist omfang at opgive denne dominansrelation for at skabe den nødvendige forandring 

i den sociale praksis. 

 



 

 43 

En diskursiv begivenhed kan enten bidrage til at opretholde hegemonier, eller den kan bidrage til at 

transformere konventionerne gennem hegemonisk kamp vha. innovation, og intertekstualitet og 

interdiskursivitet har indbygget muligheden for kreativitet, transgression og krydsende grænser 

(ibid.: 58). Dvs. at der både er mulighed for at lave nyskabelser inden for allerede eksisterende 

diskurser ligesom forskellige diskurser kan kombineres på nye måder. Omvendt kan man også 

vælge at benytte den diskursive begivenhed til at bevare og reproducere allerede eksisterende 

hegemonier, og det billede man får af www.zv.uni-leipzig.de, er at det i høj grad er det der er 

tilfældet her.  

 

Afsnittene der omhandler ansøgningsprocedurer, forekommer relevante at reproducere og strømline 

i forhold til andre universiteter for at gøre det så nemt som muligt for nye studerende at ansøge, 

men når det gælder promoveringen af universitetet, kan det synes mindre hensigtsmæssigt at man 

trækker på nøjagtigt de samme diskurser som andre (også vesttyske) universiteter. Hvis målet er at 

ændre den aktuelle situation hvor alt for få vesttyske unge har intentioner om at studere i 

Østtyskland, synes det oplagt at der skal kreativitet og nytænkning på banen. Det kan gøres ved at 

desartikulere den eksisterende diskursorden og reartikulere den på en måde der skaber basis for 

forandring (ibid.: 59).  

 

5.4.1. Diskursiv forandring 

Diskursordner er mere åbne for forandring når man anvender diskurser og genrer der normalt hører 

til en anden diskursorden (Jørgensen og Phillips 1999: 83). Disse forandringer kan så aflæses i 

teksterne bl.a. ved blandinger af stilarter, ordforråd samt skriftlig og mundtlig syntaks. Således 

desartikuleres eksisterende diskursordner, og nye diskursordner og nye diskursive hegemonier 

opstår (Fairclough 2008: 58f.).  

 

”Studieren in Fernost” er ikke bange for at desartikulere den eksisterende diskursorden og 

reartikulere den i et kreativt miks af en masse diskursordener der normalt ikke tilhører de 

akademiske institutioners verden. De kritiske røster fra bl.a. rektoren på Universität Leipzig vidner 

om at der pågår en hegemonisk kamp mellem ambitionen om opretholdelsen af universitetets 

traditionelle institutionelle autoritet og nødvendigheden af at tilpasse sig de nuværende 

samfundsforhold hvor universiteterne i langt højere grad end hidtil synes nødsaget til at indrette sig 

efter markedsmekanismerne og benytte sig af flere redskaber end de rent akademiske. ”Studieren in 
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Fernost” udfordrer således de traditionelle hegemonier på uddannelsesområdet gennem et forsøg på 

diskursiv forandring. 

 

5.4.2. Ikke-diskursive praksisser 

Der findes også ikke-diskursive aspekter af social praksis som f.eks. omhandler de kulturelle, 

institutionelle og økonomiske betingelser for den diskursive praksis. Disse kan man ikke komme til 

bunds i med diskursanalyse, så her er det nødvendigt med anden teori (Jørgensen & Phillips 2005: 

98). 

 

I afsnittet Ostalgie/Westalgie har jeg allerede beskrevet og derefter gennemført en dybdegående 

analyse af de generelle ikke-diskursive praksisser i det tyske samfund siden genforeningen, og i 

afsnittet Hochschulpakt 2020 har jeg behandlet den konkrete problemstilling omhandlende 

nødvendigheden af at få et større antal vesttyske studerende ind på de østtyske 

uddannelsesinstitutioner. 

 

5.4.3. Ændringer i social praksis 

Det er derfor nu relevant at analysere forholdet mellem diskursiv praksis og den bredere sociale 

praksis for at kunne foretage en vurdering af om den diskursive praksis reproducerer diskursordnen 

og derved opretholder tingenes tilstand i den bredere sociale praksis, eller om diskursordnen 

transformeres og medvirker til at skabe social forandring (ibid.: 98). 

 

Det mest interessante aspekt i den sammenhæng er efter min opfattelse at observere 

hvordan ”Studieren in Fernost” på nogle punkter adskiller sig markant fra den traditionelle 

universitetsdiskurs ved at trække på nogle meget anderledes diskurser og på andre punkter forsøger 

at inkorporere den seriøse stil fra universiteternes egen diskurs. Det virker som om kampagnen hele 

tiden bevæger sig på en knivsæg mellem at blive ren underholdning uden fagligt indhold i sine 

bestræbelser på at gøre op med billedet af Østtyskland som et gråt og trist sted og samtidig til en vis 

grad at skulle bevare den seriøse linie, så de østtyske universiteter også bliver fremhævet for at 

besidde et fagligt niveau der kan matche kollegerne i Vesttyskland.  

 

Hvorvidt ”Studieren in Fernost” er i stand til at skabe social forandring, vil kunne aflæses i de 

følgende år på antallet af nye vesttyske studerende på de østtyske uddannelsessteder, men 
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kampagnen er i hvert fald et forsøg på at gøre op med den traditionelle diskursorden for at hverve 

nye studerende. På den måde kan den også virke inspirerende for fremtidige tiltag på 

uddannelsesområdet, og der kan næppe herske tvivl om at det er nødvendigt med forandringer hvis 

målsætningerne i ”Hochschulpakt 2020” skal opfyldes. Samtidig kan den uhøjtidelige og ironiske 

facon kampagnen behandler øst/vest-problematikken på muligvis være startskuddet til en 

anderledes måde at komme fordommene og fremmedgørelsen i forholdet mellem øst- og 

vesttyskere til livs set i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. 
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6. Lokale initiativer 

”Studieren in Fernost” kan naturligvis ikke stå alene, og der har allerede været forsøgt en masse 

andre mere eller mindre kreative tiltag fra de nye delstater for at få fat i de vesttyske 

studerende. ”Der Spiegel”-artiklen willkommen im Osten: Geh doch nach drüben! fra den 22.7. 

2007 fortæller om en del af disse initiativer som jeg vil referere i det følgende. Unge der vælger at 

videreuddanne sig i Erfurt, får 100 euro i bonus per fuldført semester, og Sachsen-Anhalt har 

lanceret et bonusprogram med mottoet ”In Magdeburg studieren und Geld kassieren” som giver en 

udbetaling på 160 euro fordelt over 2 år. I Dresden får nye studerende rabatter på kulturelle tilbud i 

byen mens man i Greifswald i Mecklenburg-Vorpommern med mottoet ”Zwischen Strand und 

Audimax” trækker lod om en sejltur blandt studerende på første semester og uddeler rabatter til 

friluftsbadet. I Jena i Thüringen har politikere, økonomer og forskere dannet ”Arbeitsgemeinschaft 

Studentenparadies Jena” der bl.a. skal undersøge de studerendes ønsker for på den baggrund at lave 

tiltag der vil gøre byen mere attraktiv for nye studerende.  

 

En anden artikel fra ”Der Spiegel” med titlen Abenteuer Fernost: Drei Tage Leipzig, 99 Euro, alles 

inklusive fra den 19.8. 2009 beretter at universitetet i Leipzig har arrangeret en 

såkaldt ”Abenteuerreise Fernost” hvor potentielle nye studerende kan komme til Leipzig i 3 dage 

for 99 euro inklusive overnatning, mad samt øl på en tur gennem byens barer. Desuden omfatter 

turen en større guidet sightseeing af byen hvor målet er at vise Leipzig som et sted med naturskønne 

søer og parker ligesom det skal fremgå at byen byder på lave boligomkostninger, sjove barer og et 

levende kulturliv. For de nye studerende der rent faktisk vælger at begynde på første semester, 

bliver denne tur så fulgt op med et større velkomstritual ved semesterstart der indbefatter et kursus i 

saksisk samt speed-dating for at hjælpe med en hurtig integration i de nye og fremmede omgivelser. 

Derudover bliver tre udvalgte ”Wessis” hentet med en ”Trabi” og får så lov til at bo et halvt år 

gratis i et såkaldt ”Abenteuer-WG”. Som modydelse skal disse tre studerende lave videoer, blogge 

og skrive på Twitter om deres oplevelser.
 
Konceptet er udviklet af en række studerende, og det 

vandt 100.000 euro i en konkurrence arrangeret af ”Hochschulinitiative Neue Bundesländer”. 

Målsætningen er at opgradere antallet af nye studerende fra de gamle delstater fra de nuværende ca. 

350 pr. halvår til ca. 750 allerede fra vintersemestret.  

 

Hvor nytænkning som nævnt lader til at være en mangelvare på www.zv.uni-leipzig.de, kan man til 

gengæld sige at dette initiativ fra Universität Leipzig er udtryk for et opgør med den traditionelle 
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måde at promovere universiteterne på. Her bliver der også gjort op med den ideologiske forestilling 

om universitetets ophøjede akademiske position idet fokus er lagt på nogle helt andre værdier der 

kunne tænkes at have relevans for en ny studerende. Her bliver der i høj grad lagt vægt på livet uden 

for selve studiet både hvad angår boligforhold og aktiviteter af kulturel og social art, og på den 

måde formår Universität Leipzig at skille sig ud i forhold til andre (ikke mindst de vesttyske) 

universiteter. Udfordringen for Universität Leipzig (og de andre østtyske uddannelsesinstitutioner 

der er omfattet af ”Hochschulpakt 2020”) synes derfor at bestå i at finde den rette balance mellem 

deres ideologisk betingede ønske om at fremstå som en elitær akademisk højborg og 

nødvendigheden af at tænke promovering og markedsføring på nye og kreative måder der effektivt 

kan løse det aktuelle problem med at skaffe nok studerende hvoraf det er tvingende nødvendigt at 

en del hentes fra Vesttyskland. 

 

Der findes også andre østtyske universiteter der har taget udfordringen op og forsøgt sig med nye 

tiltag for at skaffe det påkrævede antal nye studerende. Martin-Luther-Universität Halle har f.eks. 

haft stor succes med at tiltrække flere vesttyske studerende end tidligere, og i en pressemeddelelse 

på universitetets hjemmeside fra den 28. august 2009 under overskriften Starker überregionaler 

Zuspruch für Martin-Luther-Universität gennemgås de konkrete tal og mulige årsager til 

fremgangen. Det fortælles at hele 39 % af de tyske ansøgere kommer fra de gamle delstater og 

Berlin mod 29 % i 2008. Samlet ligger andelen af vesttyske studerende på Martin-Luther-

Universität med 12,7 % i forvejen højt sammenlignet med de fleste andre universiteter i Østtyskland, 

og det er der flere årsager til. I samme pressemeddelelse refereres nemlig resultaterne af en 

undersøgelse blandt nye studerende gennemført af instituttet for sociologi, og den viser hvorfor 

Martin-Luther-Universität formår at skille sig ud. Hele 24 % af universitetets vesttyske studerende 

angiver at en af de vigtigste grunde til at de har valgt Halle som studiested er at det er det eneste 

sted man kan tage lige præcis den uddannelse de går på. Denne bevidste strategi fra universitetets 

side hvor man udbyder studier og kombinationsmuligheder der ikke er mulige at få andre steder, 

medvirker altså til at de vesttyske studerende overkommer deres skepsis over for de nye delstater og 

vælger at tage springet østpå.  

 

Det fremgår også af pressemeddelelsen at der satses hårdt på ligeledes at gøre opmærksom på de 

øvrige fordele ved byen Halle i form af besøgsarrangementer hvor potentielle studerende ved 

selvsyn kan konstatere hvilke kultur- og fritidstilbud byen har at byde på. I centrum for 
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informationsformidlingen står internetportalen www.ich-will-wissen.de hvor 18 studerende fra 

Martin-Luther-Universität informerer om alle emner der kunne have interesse for potentielle nye 

studerende. Erfaringerne herfra viser hvor stor betydning manglen på viden og fordommene om 

Østtyskland har for vesttyskernes studievalg. Samtidig tegner der sig så også et billede af hvilken  

positiv effekt det kan have at imødegå denne skepsis vha. en målrettet informationspolitik der er i 

øjenhøjde med de studiesøgende. 

 

Ifølge ”Focus”-artiklen Studieren im Osten fra den 20.4. 2009 tilbyder Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg ligeledes uddannelser der ikke kan læses andre steder samtidig med at 

universitetet satser på god service i form af hurtige tilbagemeldinger til studieansøgere. Disse tiltag 

har ifølge artiklen medvirket til at antallet af studerende på ti år er steget fra 5500 til over 13 000. 

 

De nævnte eksempler viser at det altså er muligt for de enkelte delstater og universiteter at gøre 

noget selv for at ændre på den nuværende situation hvis de er villige til at tænke uden for deres 

normale rammer. Hvis de vesttyske unge skal tiltrækkes af de østtyske universiteter, synes kravet at 

være at man for det første har et attraktivt produkt i form af unikke uddannelsestilbud eller 

økonomiske fordele. For det andet forekommer det essentielt at man formår at markedsføre sit 

produkt på en måde, så det når ud til målgruppen på en forståelig måde. 
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7. Sammenfatning og konklusion 

For at svare på problemstillingen belyste jeg i første omgang mentalitetsforskellene i den tyske 

befolkning i et større samfundsmæssigt perspektiv. Undersøgelsen fra maj 2009 om tyskernes syn 

på mentalitetsforskelle viste at en stor del anså forskellene for mere markante end lighederne, og jeg 

søgte derfor efter årsagerne til disse skel. 

 

I første omgang var det relevant at se på situationen i et historisk perspektiv og kigge nærmere på de 

forventninger der fandtes i den tyske befolkning i tiden omkring genforeningen for så dernæst at 

analysere udviklingen ud fra de hypoteser der forelå dengang. Resultatet af denne analyse blev at 

socialisationshypotesen og situationshypotesen syntes at have virket i et samspil idet den 

manglende sociale tryghed og lave levestandard har været en skuffelse for borgerne i de nye 

delstater. 

 

Når man studerer udviklingen i identifikationen med hhv. DDR som system og Østtyskland i sig 

selv som identifikationsobjekt, understreges det at de uopfyldte forventninger til det forenede 

Tyskland danner basis for østtyskernes skuffelse over situationen snarere end en længsel efter det 

gamle DDR-regime. Det diskuteres endda om begrebet østtysk mentalitet er noget vesttyskerne har 

fundet på, og at det for østtyskernes vedkommende mere er udtryk for en slags trodskultur der er 

opstået som protest mod vesttyskerne efter genforeningen. Vesttyskerne synes ligeledes at være 

blevet mere nostalgiske og ønsker sig også i stort tal tilbage til tiden før genforeningen.  

 

Samtidig er det tydeligt at der fortsat hersker en lang række fordomme mellem øst- og vesttyskere. 

Østtyskerne tilskriver generelt vesttyskerne flere af de kompetencer der efterspørges i erhvervslivet 

mens de ser sig selv som værende i besiddelse af flere af de bløde værdier. Omvendt føler 

vesttyskerne at østtyskerne mangler selvstændighed, og det eneste begge parter kan blive enige om 

at kalde hinanden, er pengegriske. Det underbygger at den økonomiske situation med de deraf 

følgende sociale skel spiller en stor rolle i modsætningsforholdet mellem øst og vest. 

 

Det er også opsigtsvækkende at et stort antal af både øst- og vesttyskere finder borgere i den anden 

del af Tyskland mere fremmede end borgere i andre lande. Eftersom sproget ud over dialektale 

forskelle er det samme, må det skyldes at andre dele af kommunikationen slår fejl. Her fremhæves 
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både kropssproget, samtaleemnerne og graden af formalitet i forskellige situationer som kilder til 

misforståelser. 

 

Set i et socialvidenskabeligt perspektiv er det tydeligt at generationseffekterne har haft væsentlig 

indflydelse på situationen i Tyskland, og især generationen født efter 1972 som har levet over 

halvdelen af livet i det forenede Tyskland indtager en nøgleposition for den fremtidige udvikling. 

Der vil fortsat eksistere tydelige forskelle i livsbetingelserne i øst og vest de næste mange år, og 

derfor er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere mulighederne for at denne generation vil 

være i stand til at skabe et tættere bånd mellem øst og vest.  

 

Disse forskelle og manglen på samhørighed har også medført problemer på uddannelsesområdet. 

Den demografiske udvikling betyder at der i de kommende år vil komme større årgange af 

studiesøgende unge i de gamle delstater mens tallet omvendt vil være faldende i de nye delstater. 

Derfor har den tyske stat i samarbejde med de enkelte delstater indgået aftalen ”Hochschulpakt 

2020” hvor hver enkelt delstat har fået stillet et beløb til rådighed på uddannelsesområdet mod en 

række krav der skal opfyldes for at støtten opretholdes. 

 

For de nye delstaters vedkommende går disse krav ud på at de skal opretholde et vist antal nye 

studerende og for at være i stand til at leve op til deres forpligtelser, anvender de en stor del af 

pengene til markedsføring. Det er dog meget forskelligt hvor målrettet denne markedsføring 

henvender sig til potentielle studerende fra Vesttyskland ligesom de fleste uddannelsesinstitutioner 

endnu ikke har fundet frem til hvordan de organiserer denne opgave bedst muligt. Der er dog bred 

enighed om at Internettet spiller en væsentlig rolle når det drejer sig om at nå ud til flest mulige 

studiesøgende. 

 

Den opfattelse falder i tråd med den internetbaserede kampagne ”Studieren in Fernost” som er det 

hidtil største, dyreste og mest ambitiøse initiativ fra de nye delstater. Den ironiske titel sætter 

allerede tonen for kampagnen, og der følges op på idéen om fjernøsten ved at benytte de to figurer 

af asiatisk oprindelse Gang og Dong som hovedpersoner. Samtidig tager kampagnen højst 

utraditionelle metoder i brug for at informere og vejlede om uddannelser i Østtyskland. De mange 

videospots der primært bygger på humor og skøre indfald, adskiller sig i væsentlig grad fra de 

højere uddannelsesinstitutioners seriøse måde at henvende sig til potentielle studerende på. 
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Derfor er kampagnen blevet mødt med en vis skepsis fra en del af rektorerne fra de østtyske 

universiteter, og især rektoren fra Universität Leipzig er utilfreds med fremstillingen af hans 

universitet. Han mener fokus ligger forkert i forhold til hvad der er relevant information at 

videregive til potentielle studerende, og dette synspunkt bakkes op af flere andre rektorer på de 

østtyske uddannelsesinstitutioner. Der er endda steder hvor man har modsat sig at lade folkene 

bag ”Studieren in Fernost” optage videospots. Der findes dog også fortalere for kampagnen på 

andre østtyske uddannelsesinstitutioner. Herfra betones det at kampagnen ikke er rettet mod 

medarbejderne på det enkelte uddannelsessted, men at målgruppen er de unge studiesøgende 

vesttyskere. 

 

For på den ene side at finde frem til baggrunden for denne konflikt og på den anden side at kunne 

foretage en vurdering af kampagnens muligheder for at opfylde sit formål valgte jeg at foretage en 

sammenlignende diskursanalyse af Universität Leipzigs hjemmeside, www.zv.uni-leipzig.de, og 

hjemmesiden for ”Studieren in Fernost”, www.studieren-in-fernost.de. Til dette formål benyttede 

jeg mig af Norman Faircloughs tredimensionelle model for kritisk diskursanalyse som foreskriver at 

der foretages en analyse af den givne kommunikative begivenhed ud fra 

punkterne ”tekst”, ”diskursiv praksis” og ”social praksis”. 

 

I tekstanalysen stod det klart at ”Studieren in Fernost” henvender sig mere personligt og uformelt til 

den intenderede studiesøgende modtager end www.zv.uni-leipzig.de. Det tydeliggøres bl.a. ved at 

kampagnen anvender det personlige pronomen ”du” i stedet for det mere formelle ”Sie” som 

www.zv.uni-leipzig.de benytter de få gange universitetshjemmesiden italesætter modtageren direkte. 

 

Der er i det hele taget stor stilforskel på kampagnen og www.zv.uni-leipzig.de, og de har også valgt 

vidt forskellige virkemidler for at formidle deres budskab. Universität Leipzig benytter sig af 

modalitet, højttravende vokabular og lange sætninger med mange konnektorer når det gælder om at 

fremhæve universitetets fremtrædende akademiske position. I de passager hvor universitetet gør 

opmærksom på sin internationale profil anvendes en masse positivt ladede adjektiver, og det samme 

gør sig gældende under de punkter der opremser fordelene ved at bo i selve byen Leipzig. 

 

”Studieren in Fernost” har derimod valgt at gøre brug af en lang række visuelle og auditive 

virkemidler i deres forskellige videospots. Hele vejen igennem spilles der på metaforen i 
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kampagnens ironiske titel med de to asiatisk udseende hovedpersoner Gang og Dong. Udover ironi 

findes der også en masse deciderede skøre indslag, og humor er et gennemgående tema i samtlige 

klip. Dette bakkes op af en masse special effects der medvirker til at betone den uformelle og 

humoristiske stil. 

 

Når man kigger på den diskursive praksis, får man ligeledes øje på nogle markante forskelle mellem 

www.zv.uni-leipzig.de og ”Studieren in Fernost”. Universität Leipzigs hjemmeside indeholder et 

miks af universitetsansøgningsdiskurs, informationsdiskurs og promoveringsdiskurs anvendt på en 

facon der er meget typisk for tyske universiteter og derved konstrueret ud fra diskursordenen. 

 

På www.studieren-in-fernost.de finder man til gengæld et væsentligt større miks af genrer og 

diskurser som er taget i anvendelse på en måde der er meget anderledes i forhold til de traditionelle 

universitetsdiskurser. Teatergenren og science fiction-genren forekommer eksempelvis utænkelige 

på www.zv.uni-leipzig.de, og de åbner mulighed for at anvende et væld af diskurser og nye metoder 

til at informere, vejlede og promovere. Dette tydeliggøres især i den direkte sammenligning af 

kampagnens præsentationsvideo fra Universität Leipzig og universitetets egen præsentation af sig 

selv på www.zv.uni-leipzig.de. 

 

Da det ifølge Fairclough er nødvendigt at bryde konventionerne for den diskursive praksis hvis man 

vil ændre den sociale praksis, synes det derfor oplagt at ”Studieren in Fernost” har bedre 

muligheder for at opfylde denne målsætning end www.zv.uni-leipzig.de. Universität Leipzig lader 

til at være præget af en ideologisk betinget opfattelse af at universitet skal fremstå som en 

akademisk autoritet. Dette synspunkt afspejler sig i Universität Leipzigs måde at henvende sig til de 

potentielle studerende på hvor det virker som om man søger at opretholde og reproducere de 

eksisterende diskursordner. ”Studieren in Fernost”-kampagnen virker derimod ikke bange for at 

skabe diskursiv forandring ved at desartikulere den eksisterende diskursorden og reartikulere den i 

et større kreativt miks af nye genrer og diskurser på en uhøjtidelig måde. Resultatet er at der 

udspiller sig en hegemonisk kamp på dette område i øjeblikket i Tyskland. 

 

Når man betragter den bredere sociale praksis, kommer man hurtigt frem til at der synes at være 

behov for forandring hvis de østtyske uddannelsesinstitutioner skal opfylde målsætningerne 

i ”Hochschulpakt 2020”. ”Studieren in Fernost” forsøger at bidrage til denne forandring ved at 
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transformere diskursordnen og kan derved muligvis også virke inspirerende for andre fremtidige 

initiativer både på uddannelsesområdet og eventuelle andre områder hvor øst/vest-problematikken 

trænger til at blive behandlet i et nyt og anderledes perspektiv. 

 

Der er dog allerede iværksat en del lokale tiltag for at tiltrække vesttyske studerende. I flere af de 

nye delstater bliver de nye studerende f.eks. stillet økonomiske fordele i udsigt i form af 

bonusprogrammer og rabatter. Samtidig har flere af universiteterne forsøgt sig med nye metoder 

som rundvisning i den pågældende by, unikke studietilbud, hurtigere tilbagemeldinger og mere 

målrettet studievejledning generelt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

8. Referencer og bilagsoversigt 

Arzheimer, Kai (2006). Von “Westalgie” und “Zonenkindern”: Die Rolle der jungen Generation 

im Prozess der Vereinigung. I: J.W. Falter, O.W. Gabriel, H. Rattinger, H. Schoen (Hrsg.), Sind wir 

ein Volk? Ost- und Westdeutschland im Vergleich: 212-235. München: Verlag C.H. Beck. 

 

Bebber, Frank van (2008). Unis im Osten: @un geht doch endlich nach drüben!. I: Der Spiegel, den 

7. marts 2008. 

 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2009, 4. juni). Hochschulpakt. Lokaliseret den 20. 

maj 2010 på: 

www.bmbf.de/_search/searchresult.php?URL=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2F6142.ph

p&QUERY=hochschulpakt. 

 

Colliander, Peter (2002). Tysk BasisLingvistik. Handelshøjskolens Forlag. 

 

Fairclough, Norman (2008). Kritisk diskursanalyse. København: Hans Reitzels Forlag. 

 

Feldrapp, Margita (2009). West-Abiturienten wollen nicht im Osten studieren. I: Die Welt, den 28. 

maj 2009. 

Hügel, Felix (2009). Abenteuer Fernost: Drei Tage Leipzig, 99 Euro, alles inklusive. I: Der Spiegel, 

den 19. august 2009. 

 

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse: Som teori og metode. 

Roskilde Universitetsforlag. 

 

Klischee olé. (2007, 13. april). Spiegelonline. Lokaliseret den 20. maj 2010 på 

http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,476769-5,00.html 

 

Lehn, Birgitta vom (2009). Warum Wessis nicht im Osten studieren wollen. I: Die Welt, den 1. 

november 2009. 

 



 

 55 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (2009, 28. august). Starker überregionaler Zuspruch 

für Martin-Luther-Universität. Lokaliseret den 20. maj 2010 på: http://pressemitteilungen.pr.uni-

halle.de/index.php?modus=pmanzeige&pm_id=923. 

 

Møller, Henrik Rye (2001). Østtysk mentalitet efter Murens fald - set med danske øjne. København: 

HHK. 

 

Neller, Katja (2006). Getrennt vereint? Ost-West-Identitäten, Stereotypen und Fremdheitsgefühle 

nach 15 Jahren deutscher Einheit. I: J.W. Falter, O.W. Gabriel, H. Rattinger, H. Schoen (Hrsg.), 

Sind wir ein Volk? Ost- und Westdeutschland im Vergleich: 13-37. München: Verlag C.H. Beck. 

Ossis und Wessis verstehen sich nicht - Kommunikation im Berufsleben gestört. (2003, 29. 

september). Junge Karriere. Lokaliseret den 20. maj 2010 på: 

http://www.stellenboersen.de/aktuelles/handelsblatt/junge-karriere/030929junge-karriere-ossis-

wessis.html/?searchterm=None 

Solms-Laubach, Franz (2009). Ost- und Westdeutsche entfernen sich voneinander. I: Die Welt, den 

20. maj 2009. 

Studieren im Osten. (2009, 20. april). Online Focus. Lokaliseret den 20. maj 2010 på: 

http://www.focus.de/wissen/campus/studium-studieren-im-osten_aid_386589.html. 

Titz, Christoph (2009). Uni-Werbung Ost: Pausengong für Gang und Dong. I: Der Spiegel, den 31. 

juli 2009. 

Volkssolidarität Bundesverband e.V. (2008). Sozialreport 2008: 4-5. Lokaliseret den 20. maj 2010 

på: www.volkssolidaritaet.de/cms/vs_media/Downloads/Bundesverband/PDF_Dateien-p-

11489/2008/Sozialreform.pdf. 

Willkommen im Osten: Geh doch nach drüben! (2007, 22. juli). Spiegelonline. Lokaliseret den 20. 

maj 2010 på: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,494371,00.html. 

 

 

 



 

 56 

Winter, Martin (2008). Studienwerbung und Marketingaktivitäten der ostdeutschen Hochschulen: 

Ergebnisse einer Befragung im ersten Vierteljahr 2008. Institut für Hochschulforschung HoF 

Wittenberg. Lokaliseret den 20. maj 2010 på http://www.hochschulkampagne.de/dateien/HoF-

Studienwerbung-Hochschulmarketing.pdf. 

Bilag: 

Bilag 1: Screen dump af forsiden på www.studieren-in-fernost.de. Lokaliseret den 20. maj 2010 på: 

http://www.studieren-in-fernost.de/ 

 

Bilag 2: Screen dump af forsiden på www.zv.uni-leipzig.de. Lokaliseret den 20. maj 2010 på: 

http://www.zv.uni-leipzig.de/ 



 

 

Bilag 1: Screen dump af forsiden på www.studieren-in-fernost.de. 

 

 
 



 

 

Bilag 2: Screen dump af forsiden på www.zv.uni-leipzig.de. 

 

 
 


