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Dansk resume 

Forskningssamarbejde er en væsentlig del af hverdagen for forskere i dag. Ligesom på 

mange andre områder betyder øget kompleksitet og øget specialisering større afhængighed 

forskerne imellem. For DTU Transport har en forskningsevaluering peget på instituttets 

tværfaglighed som en stor forskningsmæssig styrke, der kan udnyttes endnu mere end det 

sker i dag ved at styrke forskningssamarbejdet inden for instituttet. En 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse peger imidlertid på, at forskerne finder det at lære af 

hinanden og samarbejde på tværs af instituttet som noget af det sværeste. 

Problemformuleringen bliver derfor: 

Hvad betyder motivation og relationer for forskningssamarbejdet på DTU Transport? 

• Hvordan kan vi forstå forskningssamarbejde? 

• Hvordan påvirker forskernes motivation deres tilgang til samarbejde? 

• Hvad betyder forskernes indbyrdes relationer i form af rammer, roller og 
interaktion for samarbejde? 

I forståelsen af forskningssamarbejdet fastlægges begreber som monofagligt og tværfagligt 

samarbejde på baggrund af bl.a. instituttets forskeres beskrivelse af, hvad de opfatter som 

forskningssamarbejde. 

Med disse begreber på plads er det muligt at belyse forskernes motivation og dennes 

betydning for forskernes tilgang til samarbejde. Der viser sig en klar skelnen mellem 

forskere, der motiveres af henholdsvis det monofaglige og det tværfaglige samarbejde. De to 

typer kan relateres til Heins arketyper den ekstroverte præstationstripper og primadonnaen, 

hvilket giver inspiration til nogle ledelsesperspektiver. Som en del af analysen kommer det 

også frem, at behovet for og besværet ved afklaringen af et fælles mål for forskningen, og 

dermed muligheden for eksempelvis at skabe reelt samarbejde, afhænger meget af 

motivationen. Endelig tyder det på, at den foretrukne samarbejdsform har betydning for 

omfanget af publicering og dermed for forskerens karrieremuligheder på længere sigt. 

I det motivationsteoretiske perspektiv blev det tydeligt, at distinktionen mellem monofaglig og 

tværfaglig forskning er afgørende for den måde forskerne beskriver deres egen motivation 

både i forhold til selve forskningen og i forhold til de typer af forskningssamarbejder, som de 
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vælger at indgå i. Således har en forsker, der ønsker at bidrage til samfundet eller at finde en 

mening med tingene, meget større motivation og tendens til at indgå i tværfagligt 

samarbejde, enten i den ægte form eller i form af en række monofaglige delprojekter. 

I forbindelse med diskussionen af motivation i forhold til forskningssamarbejde, føjede 

analyserne endnu en dimension til den løbende universitetspolitiske diskussion af 

disciplinorienteret (monofaglig) forskning i forhold til anvendelsesorienteret forskning. 

Det tredje delspørgsmål forholder sig til relationen mellem forskerne og hvad rammer, roller 

og interaktion i Goffmans teoretiske perspektiv gør ved forskningssamarbejdet. Med 

udgangspunkt i forskernes beretninger om episoder fra forskningssamarbejder og 

observationer på instituttet tydeliggøres hvad der er på spil i nogle helt konkrete situationer. 

Således belyses betydningen af eksempelvis dagsordenen for et projektmøde samt risikoen 

ved at udfordre andre forskeres faglighed. 

I det relationelle perspektiv har analysen peget på både små og store faktorer, der påvirker 

både relationerne under gennemførelsen af forskningsprojektet og chancerne for at opnå et 

vellykket tværfagligt forskningssamarbejde. 

Blandt de små faktorer er det at sætte en faglig dagsorden for et projektmøde, hvor meget 

man lytter og argumenterer for en beslutning osv. Baseret på erfaringerne undervejs i 

projektet kan der ændres meget i opfattelsen af samarbejde med en øget bevidsthed om 

disse faktorer. 

Blandt de større faktorer er en styrkelse af forskernes forståelse af, hvad et 

forskningssamarbejde af et vist omfang kræver af rammer (eksempelvis aftalte ambitioner, 

samarbejder og gensidig forståelse) i forhold til at få samarbejdet til at fungere. En del er 

relateret til almindelig projektstart (som i øvrigt ofte overses), mens der er ekstra udfordringer 

knyttet til det tværfaglige samarbejde. 
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Summary in English 

Research collaboration is an important part of everyday life for researchers today. Like in 

other areas, the increased complexity and increased specialisation leads to an increased 

interdependence among researchers. A research evaluation at DTU Transport has pointed 

out, that the department could exploit the present strengths of inter-disciplinary research 

collaboration even more by strengthening the collaboration within the department. However, 

the recent employee satisfaction evaluation indicates, that learning from each other and 

collaboration across the department are among the things that the researchers find most 

difficult. Consequently, the main questions are: 

What do motivation and relations mean to the research collaboration at DTU 
Transport? 

• How can we understand research collaboration? 

• How does the researchers’ motivation influence their attitude towards 
collaboration? 

• What do the researchers’ relations in the form of frames, roles and interaction 
mean to collaboration? 

In the understanding of research collaboration concepts like single-disciplinary and inter-

disciplinary research are determined based on e.g. the researchers of the departments’ 

description of what they think is research collaboration. 

With these concepts in place it is possible to illustrate the motivation of the researchers and 

the effect on their attitude towards collaboration. This shows a clear distinction between 

researcher motivated by single-disciplinary and inter-disciplinary research. The two types can 

be related to the archetypes ‘ekstrovert præstationstripper’ and ‘primadonna’ by Hein, and by 

that inspire how to manage researchers. As part of the analysis, it shows that the need for 

and the difficulties of formulating a common research aim depends on the motivation. This 

will influence the possibility of creating trans-disciplinary research collaboration. Finally, there 

are indications that the preferred mode of collaboration influences the extent of publishing 

and by that the long term career of the researchers. 

In the motivation based perspective it became clear that the distinction between single-

disciplinary and inter-disciplinary research is significant for the way the researchers describe 
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their own motivation both in relation to the actual research and in relation to the different 

types of research collaboration, which they choose to participate in. In this way, a researcher 

has much more motivation and tendency to participate in inter-disciplinary collaboration, as 

either multidisciplinary or trans-disciplinary research, if he or she wishes to contribute to 

society or find a higher meaning. 

In relation to the discussions of motivation in relation to research collaboration, the analysis 

adds another dimension to the ongoing political debate at the universities about single-

disciplinary and applied research. 

The third sub question concerns the relation among researchers and the effect of frames, 

roles and interaction in the Goffman perspective on research collaboration. Based on the 

researchers’ reports of episodes from research collaboration and observations at the 

department, it becomes clear what is at stake in some specific situations. This illustrates the 

meaning of e.g. an agenda for a project meeting or the risk of challenging the scientific 

approach of other researchers. 

In the relational perspective the analysis has pointed to both small and large factors, which 

influence both the relations during the research project and the chances of obtaining 

successful inter-disciplinary research collaboration. 

Among the small factors are the issue of setting a meeting agenda, how much you listen and 

argue for a decision etc. Based on the experiences during this project much can be changed 

in the understanding of collaboration through increased consciousness about these factors. 

Among the larger factors is an increased understanding by the researchers’ of the 

importance of frames (e.g. negotiated ambitions, collaborations, and mutual understanding) 

in making larger research collaborations run smoothly. Some of these are related to ordinary 

starting activities on projects (which are often overlooked), while there are extra challenges in 

the inter-disciplinary collaboration.   
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”No single individual could possess all the 

knowledge required to contribute to all aspects of 

a particularly complex piece of research” 

(Katz & Martin, 1997) 

1. Indledning 

Forskningssamarbejde er en væsentlig del af hverdagen for forskere i dag. Ligesom på 

mange andre områder betyder øget kompleksitet og øget specialisering større afhængighed 

forskerne imellem. Samarbejdet kan have mange forskellige udtryk, det kan være 

fagdisciplinært, det kan være anvendelsesorienteret, det kan være inden for instituttet, det 

kan være internationalt, det kan være mellem to forskere, det kan omfatte mange grupper af 

forskere osv. 

DTU Transport er et anvendelsesorienteret institut, der samler mange forskellige 

fagområders perspektiver på transport, herunder psykologi, politologi, økonomi, matematik 

og planlægning. En forskningsevaluering i foråret 2011 har peget på netop denne 

tværfaglighed som en stor forskningsmæssig styrke, som instituttet kan udnytte endnu mere 

end det sker i dag. Erfaringen er imidlertid, at forskningssamarbejde ikke er let. En 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse i efteråret 2011 peger ligesom de foregående 

undersøgelser på, at forskerne finder det at lære af hinanden og samarbejde på tværs af 

instituttet som noget af det sværeste. 

Når vi på instituttet har diskuteret mulighederne for at styrke forskningssamarbejdet på og ud 

af instituttet, er diskussionerne ofte strandet på en manglende forståelse af, hvad der ligger 

bag disse muligheder og disse udfordringer. Derfor fokuserer dette projekt på 

forskningssamarbejde. 

Problemformulering 
Hvad betyder motivation og relationer for forskningssamarbejdet på DTU Transport? 

• Hvordan kan vi forstå forskningssamarbejde? 

• Hvordan påvirker forskernes motivation deres tilgang til samarbejde? 

• Hvad betyder forskernes indbyrdes relationer i form af rammer, roller og 
interaktion for samarbejde? 
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Analysestrategi 
Problemformuleringen tager udgangspunkt i en grundantagelse om, at forskningssamarbejde 

er godt. Det er ikke kun min egen oplevelse men understøttes af dele af litteraturen om 

forskningssamarbejde både i forhold til forskningshøjde (eksempelvis Zuckerman, 1967) og i 

forhold til omfanget af publikationer (eksempelvis Abramo, D’Angelo & Di Costa, 2008 og 

Hackett, 2005). Holdningen kan desuden findes hos det strategiske forskningsråd 

(eksempelvis Forsk2015, 2008) og i samtlige interviews, der er gennemført i forbindelse med 

dette projekt. Som projektet senere vil afsløre, er der dog markante forskelle på, hvilke typer 

samarbejde de forskellige forskere opfatter som gode. 

Søges bredere i litteraturen om forskningssamarbejde træder endnu en forskningsvinkel 

frem. Denne har en antropologisk tilgang til forskningssamarbejde, hvor det konkrete 

forskningssamarbejde observeres med sigte på de sociale relationer i samarbejdet 

(eksempelvis Jeffrey, 2003 og Cummings & Kiesler, 2005). De færreste af disse artikler 

forholder sig imidlertid til observationerne med et teoretisk perspektiv og refleksionerne i 

forhold til ledelse af forskningssamarbejdet er begrænsede. 

Det sker til gengæld i den relativt store mængde litteratur, der fra mange forskellige tilgange 

beskæftiger sig med den fagprofessionelle/videnarbejderen og ledelsen af denne. Denne 

litteratur har typisk et individuelt sigte, dvs. den forholder sig til den enkelte medarbejder og 

dennes forhold til ledelse, og kun sjældent til medarbejdernes indbyrdes forhold og 

afhængighed af hinanden (eksempelvis Christensen, 2004 og 2007 samt Andersen & 

Rasmussen, 2005). 

Problemformuleringen fokuserer på en psykologisk/sociologisk tilgang til 

forskningssamarbejde, hvor teorier fra den individuelt orienterede litteratur sammen med 

erfaringer rapporteret i den antropologisk orienterede litteratur og eget empiriske materiale 

anvendes til at flytte fokus over på samarbejdet. 

Analysen søger en forståelse af forskningssamarbejdet, eksempelvis i form af typer af 

forskningssamarbejde og forskerens ageren i dette samarbejde. Teoretisk tages der 

udgangspunkt i forskernes motivation og relationer. Hermed holder analysen sig primært i 

første orden, men der vil undervejs i bl.a. empirien optræde enkelte elementer af anden 

orden. Forståelsen danner udgangspunkt for identificering af fremadrettede 

ledelseshandlinger for DTU Transport. Både de valgte teoretiske perspektiver og det meget 
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nære ledelsesfokus i problemformuleringen lægger op til en analysestrategi og metode, der 

holder sig meget nært til instituttet. 

Metode 
I det følgende udfoldes analysestrategien i en konkret metode for projektet. Først 

præsenteres ganske kort valget af teoretiske perspektiver, mens selve teorien vil blive 

præsenteret og diskuteret i de enkelte kapitler. Derefter præsenteres og diskuteres det 

empiriske grundlag for analysen. 

Teori 
Teoretisk tages der udgangspunkt i den humanistiske psykologi, der grundlæggende anser 

mennesket som sundt og godt og som i forhold til mange andre retninger inden for 

psykologien egner sig bedre til analyser af arbejdssituationer. Den humanistiske psykologi 

anser mennesket for at have en ’intention om at forme sit eget liv’ i en ’søgen efter livets 

mening’ (Hein 2009, s.36-37). Denne søgen kommer særligt til udtryk i det højeste niveau i 

Maslows hierarki, det selvaktualiserende menneske, der i rimelig grad har fået opfyldt alle 

andre behov. 

Ligesom den humanistiske psykologi ’knytter an til fænomenologien som overordnet 

paradigme’ (Hein, 2009b, s. 35), er også studiet af mødet mellem mennesker inspireret af 

fænomenologien (Harste & Mortensen, 2007, s. 194). Det kommer bl.a. til udtryk ved, at 

Goffman (1974) fokuserer på, hvordan rammerne for en given situation påvirker den enkeltes 

opfattelse af situationen og dermed de roller og den interaktion, der er mellem mennesker 

(Goffman, 1983). 

Det motivationsteoretiske perspektiv tager udgangspunkt i Heins (2009b) empirisk 

baserede formulering af en motivationsteori, der fokuserer på højtspecialiserede kreative 

medarbejdere, en betegnelse der ifølge Hein også omfatter forskere. I teorien formuleres fire 

arketyper med hver deres motivationsprofil: Primadonnaen, præstationstripperen, 

pragmatikeren og lønmodtageren. 

Med arketyperne ønsker Hein at understrege, at ingen medarbejder er rent den ene eller den 

anden type, ligesom forskellige typer kan være dominerende for den enkelte medarbejder på 

forskellige tidspunkter. Hermed gør Hein op med en udbredt grundforståelse af, at alle 

fagprofessionelle motiveres på samme måde (se eksempelvis tre populærformidlende 
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artikler i form af Goffee & Jones, 2007, Florida & Goodnight, 2005 og Amabile, 1998, der alle 

er bragt i Harvard Business Review). 

Heins teori trækker mange tråde til Maslows formulering af et behovshierarki, og hans tanker 

om det selvaktualiserende menneske, der stræber efter at realisere sit fulde potentiale (se 

Hein, 2009b). Denne stræben træder særligt frem i forskellene mellem Heins primadonna og 

præstationstripper, og Maslows teorier bruges derfor til at udbygge forståelsen af Heins 

arketyper. 

Mens Maslow først sent i karrieren kom i gang med empirisk at underbygge sine teorier med 

observationer i virksomheder, forholder Hein sig direkte til ledelsen af de højtspecialiserede 

kreative medarbejdere ved at formulere en række ledelsesmæssige dyder og strategier i 

forhold til de enkelte arketyper. De ledelsesmæssige dyder minder på mange måder om de 

lister med motivationsfaktorer og anbefalinger om ledelse, der er så almindelige i 

motivationsteorien (se eksempelvis nogle af de ovennævnte referencer). Forskellen er her, at 

Hein relaterer strategierne til de enkelte arketyper og dermed tydeliggør, hvilke antagelser 

om medarbejderen, der ligger til grund for de enkelte strategier. 

Der er en underliggende, men ikke særlig tydeligt formuleret, skelnen mellem indre og ydre 

motivation i Heins arketyper og de tilknyttede ledelsesstrategier. Ryan & Deci (2000), der ser 

mere eksplicit på indre og ydre motivation samt nogle af de ledelsesmæssige konsekvenser 

af forskellene, bruges derfor til at tydeliggøre denne del af Heins ledelsesstrategier. 

Fælles for alle de ovennævnte teorier er, at de fokuserer på individets motivationsprofil og 

ledelse i forhold til den enkelte medarbejder, men som det senere vil fremgå af analysen, kan 

der laves en kobling mellem nogle af Heins arketyper og de forskellige typer samarbejde, 

som forskerne motiveres af at indgå i. 

Det relationelle perspektiv tager udgangspunkt i Goffmans antropologiske tilgang til 

observation af mødet mellem mennesker, og perspektivet benytter Goffmans begrebsramme 

(Goffman, 1974 og 1983) til at betragte forskningssamarbejdet for forskere på DTU 

Transport. Med begreber som primær ramme og ’fabrications’ bliver det muligt at observere 

og diskutere nogle af de ting, der er ’på spil’ i forskningssamarbejdet, hvor der primært vil 

være fokus på de forskningssamarbejder, der går på tværs af fagområder. 

I selve mødet er Goffmans rollebegreb og nogle af hans perspektiver om mødet interessante 

i et forskningsperspektiv. Blandt andet beskriver han ud fra egne observationer, hvordan 
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mennesker kategoriserer hinanden, hvis de ikke kender hinanden i forvejen, eller hvordan 

de, hvis de kender hinanden, trækker på disse erfaringer. Misztal (2001) bygger videre på 

Goffmans begreber om roller og rammer og kobler dem til betydningen af tillid, som 

kompleksitetsreducerende mekanisme i mødet mellem mennesker. Begge disse sæt af 

begreber har betydning for, hvordan mødet mellem forskere kan observeres og analyseres 

både i etableringen af nye samarbejder og i videreførelsen af kendte relationer. 

Goffmans perspektiv kan bruges til at få øje på selv helt små ting i hverdagens interaktion, 

helt ned til dagsordenen for et møde, som får betydning for hvordan forskningssamarbejdet 

forløber og om det eksempelvis lykkes som tværfagligt samarbejde eller om det bliver en 

række monofaglige delprojekter. Dermed øges forståelsen af nogle af udfordringerne i 

forskningssamarbejdet. Som Goffman selv indikerer sætter rammerne selvfølgelig grænser 

for observationen, og det gør Goffmans ramme også i dag selv. 

Da teorien er så fokuseret på observationen er det også vigtigt at være opmærksom på, at 

analyserne baseres på enkelte forskeres opfattelse af en given situation. Den vil givet 

opfattes anderledes af andre parter i situationen. Derfor er mange af de eksempler, der i 

analysen benyttes til at observere og diskutere forskningssamarbejdet baseret på flere 

enslydende fortællinger fra forskellige forskningsprojekter og forskellige møder. Dette er i sig 

selv en svaghed ved Goffmans tilgang, og selvom observatøren skulle være en lige så skarp 

observatør som Goffman selv var. 

Empiri 
Empirien spiller en væsentlig rolle i dette projekt både i forhold til at flytte fokus over på 

samarbejde og i forhold til det nære fokus på DTU Transport. Derfor er der lagt relativt stor 

vægt på at indsamle et omfattende og forskelligartet empirisk materiale i form af interviews 

på eget institut, observationer af samarbejdssituationer og interviews på andre institutter på 

DTU. 

Ud fra det empiriske materiale er der formuleret små eksempler på samarbejdssituationer, 

der gennem hele analysen bruges til at illustrere nogle pointer fra interviewene og til at 

understøtte analysen og diskussionen. De er skabt ved at kombinere forskellige erfaringer fra 

interviews og egne observationer, og de er dermed ikke direkte gengivelser af konkrete 

situationer på DTU Transport. 

I forbindelse med dataindsamlingen på instituttet har jeg været meget bevidst om min egen 

rolle i forhold til de personer, jeg har interviewet eller observeret. De interviewede er for 
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manges vedkommende personer, som jeg enten er personaleleder eller projektleder for, og 

det kan selvfølgelig påvirke interviewene. Det er dog min oplevelse, at alle forskerne var 

meget villige til at deltage i interviewene og at de var meget åbne omkring deres egne 

erfaringer med forskningssamarbejde. Faktisk oplevede jeg den største tøven hos de 

forskere, jeg ikke har en ledelsesrelation til. I de tilfælde måtte jeg være mere spørgende, og 

dermed kunne jeg ikke få en helt så fri beskrivelse af samarbejdet med fokus på deres 

oplevelser. 

Samtidig har det været vigtigt i forhold til observationerne på instituttet, at så få kendte til mit 

projekt som muligt, så de ikke var opmærksomme på, at de blev observeret. Derfor har jeg 

holdt mit projekt meget for mig selv indtil observationerne var afsluttet. Selv om de 

interviewede selvfølgelig har kendt til interview-delen af projektet, har de ikke kendt til 

observationerne, og dermed har de for eksempel heller ikke vidst hvornår jeg bevidst er gået 

ind og har forsøgt at ændre nogle ting. 

Interviews på eget institut bruges til at afklare, hvad forskerne hver især opfatter som 

forskningssamarbejde og hvad der motiverer dem i sådanne samarbejder. Derudover blev 

forskerne bedt om at beskrive gode og mindre gode konkrete oplevelser af 

forskningssamarbejde. Der er gennemført ni interviews på instituttet fordelt på tre adjunkter, 

to lektorer, tre seniorforskere og en professor. Da interviewene blev planlagt, var der i alt 26 

forskere i disse stillingskategorier. Heraf er kun nogle forskere anset som potentielle til 

interviews, idet der er opsat en række kriterier, bl.a. skal forskeren 

• have været ansat på instituttet i mindst et år, så der er konkrete erfaringer at basere 

interviewet på 

• være til stede på instituttet i dagligdagen, dvs. ikke på barsel, delvist på pension eller 

på længerevarende udlandsophold 

Med disse kriterier er der sorteret en del fra, da instituttet både har rekrutteret kraftigt det 

sidste år og har en del på barsel. Efter disse kriterier er der således kun 18 potentielle 

forskere tilbage. Heraf er halvdelen udtaget til interviews. Det er prioriteret at gennemføre 

interviews med en relativt stor del af forskerne, for at konklusionerne har så stor validitet som 

muligt, så de kan bruges fremadrettet på instituttet. 
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Tabel 1 Oversigt over interviews på DTU Transport 
 Forskere i alt Potentielle til 

interviews 
Gennemførte 

interviews 

Adjunkt 7 5 3 

Lektor 7 4 2 

Seniorforsker 9 7 3 

Professor 3 2 1 

I alt 26 18 9 
 

Denne meget åbne tilgang har desuden den fordel, at forskerne kan bringe perspektiver, 

emner eller udfordringer op, som ikke er nævnt i blandt andet litteraturen. Ulempen er, at 

interviewene tager længere tid, men det har ikke været et problem i den konkrete situation, 

hvor alle de forskere, jeg kontaktede, stillede beredvilligt op til interviews af 1-1½ times 

varighed. 

Forud for interviewene er der opstillet nogle hovedspørgsmål, som dækker de teoretiske 

perspektiver. Hovedsigtet har dog været i høj grad at lade den enkelte forsker selv fortælle, 

for derigennem at påvirke formuleringerne så lidt som muligt samt at afklare hvilke emner, 

der kommer frem som vigtige for forskerne. Forskerne er derfor interviewet med 

udgangspunkt i deres egne konkrete erfaringer med forskningssamarbejde, hvor der er 

spurgt ind til detaljer indtil den enkelte forsker har beskrevet og reflekteret nok til at svare på 

hovedspørgsmålene. Tilgangen er baseret på den erfaring, at mange af forskerne mangler 

en begrebsramme i forhold til forskningssamarbejde og derfor kan have svært ved at svare 

præcist på direkte formulerede spørgsmål. Hvert interview har taget mellem 1 og 1½ time. 

Eksempler på spørgsmål: 

• Hvad opfatter du som forskningssamarbejde? 

• Kan du give nogle eksempler på forskningssamarbejder, som du indgår i? 

• Hvad har fået dig til at gå ind i de konkrete forskningssamarbejder? 

o Hvad får du ud af det? Hvordan bidrager samarbejdet til din forskning / dit 

arbejde? Hvordan kom du ind i disse samarbejder? 

• Hvilke erfaringer har du med gode / dårlige forskningssamarbejder? 

o Hvad gør dem gode henholdsvis dårlige? Hvordan kunne de gode 

forskningssamarbejder etableres? Hvordan udvikler samarbejdet sig? 
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Selvom spørgsmålene er formuleret i forhold til en konkret samarbejdssituation opstod der 

igennem interviewene flere gange situationer, hvor forskerne konkret kunne beskrive, 

hvordan de havde oplevet samarbejdet, men hvor de ikke havde reflekteret over, hvorfor 

situationen havde udviklet sig som den gjorde. 

Observationer af samarbejdssituationer supplerer interviewene på eget institut med egne 

observationer i perioden januar til april. Observationerne knytter sig primært til udvalgte 

tværfaglige aktiviteter på instituttet, eksempelvis ved de faglige seminarer og 

sektionsmøderne. Som en del af erkendelserne fra interviewene og som genstand for 

observation er eksempelvis rammen for sektionsmøderne ændret undervejs. 

Interview på andre institutter er gennemført på de to institutter på DTU, der ligger bedst i 

DTU’s medarbejdertilfredshedsundersøgelse med hensyn til forskningssamarbejde. Det ene 

institut er et traditionelt universitetsinstitut, mens det andet har en baggrund i 

sektorforskningen. Sigtet med disse interviews er at hente forståelse og inspiration både i 

forhold til selve forskningssamarbejdet og i forhold til ledelsen af det. De valgte institutter på 

DTU har nogenlunde samme rammebetingelser som DTU Transport, men de er på mange 

måder organiseret anderledes. Interviewene dækker de samme perspektiver som 

interviewene på DTU Transport, men da der her er interviewet en enkelt leder på hvert 

institut, er svarene på et andet abstraktionsniveau end interviewene med forskerne. 

Det første institut ligger højst i MTU’en på ni ud af de ti spørgsmål relateret til de forskellige 

former for samarbejde. Alligevel viste interviewet på instituttet hurtigt, at de positive 

besvarelser om specielt samarbejde på tværs af instituttet kunne have grund i instituttets 

italesættelse af og fokus på samarbejde. Konkret havde instituttet for et par år siden haft 

forskningssamarbejde som en overordnet fokus gennem et helt år. Det er oplevelsen, at 

samarbejdet er forbedret, men det er stadig en udfordring at etablere eksempelvis et PhD-

projekt med vejledere fra to forskellige fagområder, hvilket er naturligt både på det andet 

institut og på DTU Transport. 

Det andet institut har gjort meget ud af at fastholde baggrunden som sektorforskningsinstitut 

ved, at al forskning bidrager til en fælles sag til gavn for samfundet. Det giver en meget stor 

fællesskabsfølelse, hvor forskerne i udstrakt grad træder til og hjælper hinanden med 

eksempelvis dataindsamling. På dette institut er stort set alle forskningsprojekter tværfaglige. 
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“Real-world problems do not come in 

disciplinary-shaped boxes” 

Jeffrey (2003) 

2. DTU Transport 

Da projektet fokuserer meget på DTU Transport følger her en kort beskrivelse af instituttet for 

at tydeliggøre konteksten for projektet. Desuden gennemgås nogle hovedelementer af 

forskningsevalueringen og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, som har været med til at 

sætte rammen for dette projekt. 

DTU Transport er et forskningsinstitut på DTU med ca. 85 medarbejdere. Instituttet er som 

nævnt et anvendelsesorienteret institut med mange forskellige fagligheder med det til fælles, 

at de på den ene eller anden måde beskæftiger sig med transport. Det er et meget bredt 

spektrum både i fagligheder og i anvendelse, hvor eksempler på instituttets forskning rækker 

fra beregninger af samfundsøkonomiske effekter af kørselsafgifter, vurdering af behovet for 

ny infrastruktur i stor eller lille skala, evaluering af organiseringen af den kollektive trafik over 

ruteoptimering af varedistribution til evaluering af køreundervisning. 

Instituttet blev skabt af to fusioner i 2007 og 2008 mellem et universitetsinstitut på DTU og et 

sektorforskningsinstitut under Transportministeriet. De to institutter havde inden fusionen et 

tæt samarbejde på nogle områder, og derfor er det her nogle år efter den udbredte 

opfattelse, at en væsentlig effekt af fusionen har været i forhold til omverden, der nu ser det 

samlede institut som den markant største enkelte enhed inden for transportforskningen i 

Danmark. Samtidig er det blevet lettere for udenlandske forskere at identificere instituttet, 

hvor der før var nogen forvirring om de to tidligere enheder med næsten samme adresse og 

overlappende forskning. 

Et væsentligt internt element i fusionen har været at få forskere med forskellige karriereforløb 

og arbejdsbetingelser til at fungere sammen og at opnå en organisation, der er relativt 

fleksibel i forhold til disse forskelle. Således har knap halvdelen af instituttets forskere et 

karriereforløb, der fokuserer på forskning og undervisning (adjunkter, lektorer og 

professorer), mens godt halvdelen har et karriereforløb, der fokuserer på forskning og 

myndighedsbetjening (forskere, seniorforskere og professorer). Selvom ’forsker’ således er 

en stillingsbetegnelsen for en yngre forsker med myndighedsbetjening, vil betegnelsen 
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forsker i dette projekt primært blive brugt som samlebetegnelse for alt videnskabeligt 

personale, hvad enten det er adjunkter, forskere, lektorer, seniorforskere eller professorer. 

Forskningsevaluering 
I forbindelse med fusionen blev alle de hidtidige forskningsgrupper fastholdt og kun nogle 

enkelte forskere flyttede gruppe efter eget ønske. Da forskningsevalueringen blev 

gennemført, blev fire af grupperne ledet af en professor, mens instituttet søgte efter en 

professor til ledelsen af den femte. Evalueringsrapporten i foråret 2011 pegede på, at denne 

organisering blev opfattet som en silostruktur, der stod i vejen for de forskningsmæssige 

muligheder, som evalueringspanelet så som en klar styrke i instituttets mange fagligheder. 

Samtidig pegede panelet på den store ledelsesbelastning af professorerne som følge af den 

meget store grad af ekstern finansiering på instituttet. 

På den baggrund indførte instituttet i november 2011 en ny organisering med færre og større 

sektioner med fokus på personaleledelsen, mens fagligheden blev skilt ud. Herved aflastes 

professorerne, så de kan have større fokus på fagligheden, ligesom de større enheder 

skaber en større intern berøringsflade for den enkelte forsker og dermed øger mulighederne 

for tværfagligt samarbejde inden for instituttet. Fagligheden samles i en række 

forskningstemaer, der understøtter behovet for en tættere og mere daglig kontakt mellem 

forskere med fælles interesser. Forskningstemaer kan opstå og nedlægges mere dynamisk 

og kan have et fagdisciplinært perspektiv som eksempelvis ’applied microeconomics’ eller 

’disaggregate demand models’, eller de kan have et anvendelsesperspektiv som 

eksempelvis ’road safety’ eller ’public transport planning and optimisation’. 

I forbindelse med dette projekt har de interviewede forskere samstemmende udtrykt, at de 

finder større muligheder for samarbejde i den nye organisationsform. Flere udtrykte et 

manglende kendskab til aktiviteterne i andre dele af instituttet forud for organisations-

ændringen, men de udtrykte samtidig foreløbig tilfredshed med og forhåbning om, at de nye 

sektioner og forskningstemaer samt det fornyede fokus på faglige seminarer vil styrke 

kendskabet til forskningen andre steder på instituttet. Forskerne anbefaler samtidig, at de 

allerede gennemførte ændringer får tid til at slå helt igennem. 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
Statens fælles MTU, der benyttes på DTU, blev i efteråret 2011 for første gang gennemført 

på hele DTU på en gang. Derfor er det for første gang muligt direkte at sammenligne 

resultaterne ikke kun inden for et institut men også på tværs af institutter. 
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Tabel 2 Spørgsmål om samarbejde i MTU på DTU opgjort for DTU samlet, for udvalgte institutter på DTU og DTU Transport samt 
for faggrupper inden for DTU Transport 
Spørgsmål DTU INST 

1 
INST 

2 
TRAN
SPOR

T 

Lektor Sen. 
forsk. 

Ad-
junkt 

For-
sker 

PhD-
stud. 

FLEX3: Jeg oplever, at der er respekt om min person 4,3 4,3 4,3 4,2 4,0 4,0 3,8 4,8 4,3 

PSY10: Jeg oplever, at vi har et godt socialt og 
kollegialt arbejdsklima på min arbejdsplads 

4,3 4,5 4,4 3,9 3,3 3,2 4,0 4,6 4,1 

MED7: Jeg har adgang til de informationer, som jeg har 
brug for i mit arbejde 

4,1 4,2 4,2 4,1 4,5 4,1 3,8 4,0 4,1 

MED8: Jeg deler aktivt min viden med mine kolleger 4,3 4,5 4,3 4,2 4,3 4,0 3,6 4,4 4,1 

FLEX4: Jeg har hjælp og støtte fra mine kolleger, hvis 
jeg har brug for det 

4,4 4,5 4,4 4,1 3,8 3,6 3,8 4,8 4,5 

OPG2: På min arbejdsplads taler vi sammen om, 
hvordan opgaverne bedst løses 

4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 3,3 3,5 4,6 4,4 

VIP2: Vi har et godt samarbejde om vore 
forskningsopgaver på instituttet 

3,8 3,9 3,7 3,6 3,8 3,1 3,4 4,0 - 

OPG3: Vi har et godt samarbejde på tværs af 
organisationen 

3,7 4,0 3,8 3,5 3,3 3,0 2,6 3,6 3,4 

MED5: Vi er gode til at lære af hinanden 3,8 4,1 4,0 3,3 3,3 3,2 2,6 3,6 3,3 

FLEX2: Vi er gode til at drage nytte af vore forskellige 
kompetencer 

4,0 4,3 4,1 3,6 3,3 3,1 3,0 4,0 3,5 

Noter: På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst 

 Besvarelser for professorer, post.doc og forskningsassistenter er ikke offentliggjort pga. få besvarelser 
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Undersøgelsen omfatter i alt 10 spørgsmål, der belyser forskellige vinkler af 

(forsknings)samarbejde. Visningen af besvarelserne er grupperet efter personlige relationer, 

videndeling, forskernes opgaver og tværgående aktiviteter. Tabel 2 viser besvarelserne på 

de 10 spørgsmål for DTU samlet, for de to udvalgte DTU institutter, for DTU Transport og 

endelig for de enkelte faggrupper på instituttet. Formålet er dels at illustrere, hvor instituttet 

har særlige udfordringer sammenlignet med andre DTU institutter, dels at identificere 

faggrupper med særlige udfordringer i forhold til (forsknings)samarbejde. Tabellen viser, at 

DTU Transport har en række udfordringer relateret i samarbejde internt på instituttet. De 

største udfordringer både absolut og sammenlignet med andre DTU institutter er med 

hensyn til 

• det sociale/kollegiale arbejdsklima (PSY10), hvor det især er lektorer og 

seniorforskere, der oplever et mindre godt klima 

• at få hjælp og støtte fra kolleger (FLEX4), hvor lektorer, seniorforskere og adjunkter 

ligger markant lavere end forskere og PhD-studerende. 

• samtaler om opgaveløsningen (OPG2), hvor instituttet ligger på niveau med andre 

DTU institutter, men hvor seniorforskere og adjunkter ligger markant lavere end andre 

faggrupper 

• samarbejde om forskningsopgaver (VIP2), hvor seniorforskere og adjunkter ligger lavt 

Endelig er der tre spørgsmål som på forskellig vis forholder sig til tværgående aktiviteter i 

form af læring, kompetencer og samarbejde på tværs af organisationen, som på DTU 

Transport typisk er tværfaglig (OPG3, MED5 og FLEX2). Her ligger instituttet generelt lavt i 

forhold til de øvrige institutter på DTU og ikke kun de to udvalgte institutter. Blandt 

faggrupperne er det igen adjunkterne, der skiller sig markant ud, men alle besvarelser ligger 

lavt. Nogle af de observerede forskelle knytter sig ganske givet til forskellige betingelser for 

henholdsvis undervisning og myndighedsbetjening. Det er dog værd at bemærke, at det 

tværfaglige samarbejde og udnyttelsen af kompetencer er en større udfordring end 

eksempelvis informationsdeling. 

Udfordringerne er ikke af nyere dato men har også været fremhævet i de tre foregående 

medarbejdertilfredshedsundersøgelser fra 2005, 2007 og 2009. Selvom besvarelserne er 

diskuteret både på institutniveau og i forskningsgrupperne, har det været svært for forskerne 

at sætte ord på årsagerne til deres besvarelser. På den måde har 

medarbejdertilfredshedsundersøgelsen været med til at sætte emnet for dette projekt. 
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“Intense research interactions … are 

the productive core of science” 

Hackett (2005) 

3. Forskningssamarbejde 

Det første delspørgsmål i problemformuleringen forholder sig til en forståelse af 

forskningssamarbejdet og nogle af de mange former samarbejdet kan antage. Først er der 

behov for en overordnet begrebsafklaring, der efterfølgende danner ramme for forskernes 

beskrivelse af forskellige typer forskningssamarbejde. 

En begrebsafklaring 
Jeffrey (2003) formulerer en klassificering af forskningssamarbejde, hvor en af de centrale 

dimensioner er målet med samarbejdet. Her fokuserer Jeffrey på forskellen mellem 

cooperation og collaboration, der begge oversættes til samarbejde på dansk. Jeffrey 

definerer de to begreber ved 

• Cooperation – samarbejde med individuelle mål 

• Collaboration – samarbejde med fælles mål 

Som eksempel kan nævnes, at mange EU-forskningsprojekter er karakteriseret ved 

samarbejde med individuelle mål, idet forskningsaktiviteterne typisk opdeles i en række 

adskilte work packages med hver sin forskningsgruppe og hvert sit mål. De forskellige work 

packages koordineres på et overordnet niveau i enten parallelle eller sekventielle forløb. 

En anden dimension af samarbejdet er fagligheden, hvor Jeffrey fokuserer på det tværfaglige 

samarbejde ved at benytte en klassificering fra Rossini & Porter (1984). Her udgør 

• Multidisciplinary research – et antal uafhængigt udførte studier med ekstern 

koordinering 

• Trans disciplinary research – udvikling af fælles paradigme, der omfatter et antal 

discipliner 

to yderpunkter af tværfagligt samarbejde. De ovennævnte EU-forskningsprojekter vil blive 

anset som multidisciplinary research, såfremt de enkelte work packages omfatter forskellige 

faglige discipliner. 
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På baggrund af disse klassificeringer fastlægges følgende begreber, som benyttes videre i 

projektet: 

• Monofagligt samarbejde – samarbejde inden for en enkelt fagdisciplin med et fælles 

mål 

• Parallelt eller sekventielt monofagligt samarbejde – samarbejde med individuelle mål 

hvad enten det involverer en enkelt eller flere forskellige faglige discipliner 

• Tværfagligt samarbejde – samarbejde med et fælles mål og med sigte på et fælles 

paradigme eller i hvert fald en fælles forståelse af de forskellige faglige discipliner, 

der er involveret i samarbejdet 

Jeffrey (2003) og en del anden litteratur (eksempelvis Katz & Martin, 1997, Cummings & 

Kielser, 2005 og Hardy, Lawrence & Grant, 2005) peger på, at det tværfaglige samarbejde 

kræver en større indsats end de øvrige samarbejdsformer, fordi der både skal opnås 

forståelse af de forskellige fagligheder og formuleres et fælles paradigme for forskningen. 

Det er således lettere at lave parallelle eller sekventielle monofaglige samarbejder, men i 

litteraturen diskuteres, om det er tilstrækkeligt til at opnå de faglige gevinster, der ofte 

forventes ved det tværfaglige forskningssamarbejde. 

Som indledning til interviewene på instituttet blev forskerne spurgt om, hvad de opfatter som 

forskningssamarbejde. Af de allerfleste interviews fremgår, at forskningssamarbejde opfattes 

som samarbejde med ligeværdige parter, det kan være med forskere internationalt, med 

danske forskerkolleger eller inden for DTU og instituttet, som det fremgår af Tabel 3. En 

anden vigtig dimension i beskrivelsen af forskningssamarbejdet er opdelingen i monofagligt 

og tværfagligt samarbejde. Endelig kommer kun et par forskere ind på mere ulige 

samarbejder og på samarbejder med erhvervslivet, så den type forskningssamarbejde vil 

ikke blive behandlet. 

Det monofaglige samarbejde 
I det internationale monofaglige forskningssamarbejde er der oftest tale om personlige 

relationer, der er centrale i forhold til forskerens mulighed for at følge med på 

forskningsfronten på fagområdet. Forskerne udvikler og fastholder relationerne i løbet af 

karrieren (uddybes i kapitel 4), og samarbejdet er ofte uafhængigt af konkrete 

forskningsprojekter. Det er dog flere af de interviewede forskeres erfaring, at samarbejdet 

bliver tættere og får højere prioritet, hvis det kan integreres i et fælles forskningsprojekt 

eksempelvis for de danske forskningsråd. Samtidig nævner enkelte forskere manglende 

fælles forskningsprojekter som en barriere for at opbygge nye lovende samarbejdsrelationer. 
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Vigtigheden af de personlige relationer gælder også de nationale monofaglige samarbejder, 

som dog i højere grad dækker en lidt bredere kontakt til andre fagmiljøer på danske 

universiteter. Særligt blandt økonomer og psykologer på instituttet er der en klar bevidsthed 

om at fastholde disse monofaglige relationer både af hensyn til forskernes egne muligheder 

for at følge udviklingen på fagområdet og i forhold til rekruttering af eksempelvis PhD-

studerende. 

Tabel 3 Typer af forskningssamarbejde 
 Monofagligt Tværfagligt 

Internationalt Med internationale fagfæller, meget 
personrelateret 

Fælles projekter med udenlandske 
universiteter, eksempelvis EU 
projekter 

Nationalt Med danske fagmiljøer, især udbredt 
blandt økonomer og psykologer 
 

Fælles projekter med danske 
universiteter, eksempelvis 
forskningsrådsprojekter 

DTU - Med andre institutter på DTU som 
del af fælles projekter, eksempelvis 
forskningsrådsprojekter 

Institut Inden for eget forskningstema på 
konkrete forskningsprojekter 

Inden for eller på tværs af 
forskningstemaer på konkrete 
forskningsprojekter 

 

For de øvrige fagområder ses kun et meget begrænset monofagligt samarbejde på tværs af 

institutterne på DTU, mens samarbejdet på instituttet er knyttet til de fagdisciplinære 

forskningstemaer, hvor det meste af forskningsarbejdet foregår i forskningsprojekterne. 

Det tværfaglige samarbejde 
Mens det monofaglige samarbejde er meget bundet til personlige relationer, er det 

tværfaglige samarbejde i langt højere grad knyttet til konkrete forskningsprojekter. Her 

etableres samarbejder ofte af hensyn til en konkret problemstilling eller et ønske fra en 

bevillingsgiver, og samarbejdet varer så længe forskningsprojektet varer. I særlige 

succesfulde tilfælde ses det dog, at samarbejdet fastholdes i mere eller mindre stabile 

konsortier i flere projekter efter hinanden, og dermed fastholdes samarbejdet over en 

længere årrække. Denne praksis gælder uanset, om samarbejdet er internationalt eller 

nationalt, eller om det er inden for DTU. Tværfaglige samarbejder inden for instituttet har en 

noget længere levetid, og de er med den nye organisationsændring styrket i de 

anvendelsesorienterede forskningstemaer. 
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Generelt er der kun et meget begrænset forskningssamarbejde mellem de forskellige 

institutter på DTU. Det kom frem i interviewene både på DTU Transport og på de andre 

institutter, hvor der endda fremkom eksempler på, at eksterne bevillingsgivere har trukket 

deres interesse, fordi det har været for besværligt at etablere samarbejdet. Blandt 

udfordringerne til samarbejdet nævnes manglende dialog om og koordinering af interesser 

og mål mellem institutterne men også de administrative opgaver knyttet til etableringen af 

samarbejdet. 

Både på DTU Transport og på de andre institutter blev nævnt en klar udefrakommende 

forventning om tværfagligt samarbejde. Flere af de interviewede har således oplevet, at 

forskningsrådene efter en fase 1 ansøgning har opfordret til at der lægges mere vægt på 

tværfagligheden i den endelige ansøgning. 

Fokus på fagligheden 
Det er værd at bemærke, at ikke én af de interviewede forskere er i tvivl om, at 

forskningssamarbejde generelt bidrager positivt til deres egen forskning. Således 

fremhævede samtlige interviewede de faglige muligheder som det absolut vigtigste argument 

for at indgå i et samarbejde. Flere pointerede muligheden for at publicere sammen som en 

væsentlig motivation for forskningssamarbejdet, særligt i det internationale monofaglige 

samarbejde. På den måde fremgår, at forskningspolitiske dagsordener om internationalt 

samarbejde og publicering er blevet en del af grundforståelsen hos mange af forskerne, eller 

med Goffmans begreber en væsentlig del af den primære ramme. Som det fremgår af flere 

eksempler i det følgende, påvirker denne forståelse rigtig mange af de prioriteringer, 

forskerne foretager i forhold til blandt andet samarbejdspartnere, projekter og karrierevalg. 

Derudover nævner nogle enkelte, at de har prøvet at indgå i et forskningssamarbejde af 

taktiske årsager, typisk efter et specifikt udtrykt ønske fra bevillingsgiveren eller med sigte på 

at kvalificere sig til andre forskningsprojekter i fremtiden. Erfaringen fra disse situationer er, 

at samarbejdet ofte ender meget fragmenteret og at et ønske om tværfaglighed fra 

eksempelvis bevillingsgiveren sjældent bliver et ægte tværfaglige samarbejde, fordi de 

deltagende forskere ikke ser den faglige nytte af samarbejdet. 
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“Experimentalists tend to collaborate 

more than theoreticians” 

Katz & Martin (1997) 

4. Motivation for forskningssamarbejde 

Det andet delspørgsmål fokuserer på, hvordan forskernes motivation påvirker deres tilgang 

til samarbejde. Teoretisk tages udgangspunkt i motivationsteorien med Maslows 

behovshierarki og Heins fire arketyper for højtspecialiserede kreative medarbejdere. 

Forskernes beskrivelser af deres egen motivation og deres valg af primære 

forskningssamarbejder holdes op mod Heins to arketyper primadonnaen og 

præstationstripperen. Dette munder ud i nogle diskussioner af målene for de forskellige typer 

af forskningssamarbejde og de mulige konsekvenser for den enkelte type forskers karriere 

på længere sigt. 

Det motivationsteoretiske perspektiv 
Det motivationsteoretiske perspektiv tager som nævnt i kapitel 1 udgangspunkt i Maslows 

behovshierarki og teorier om det selvaktualiserende menneske. Teorierne om 

behovshierarkiet og det selvaktualiserende menneske er egentlig formuleret som to 

forskellige teorier og på forskelligt grundlag (Hein, 2009b s. 83-85), men de er alligevel tæt 

knyttet sammen, idet hierarkiets øverste niveau netop beskriver behovet for 

selvaktualisering. 

I Maslows behovshierarki er der en væsentlig forskel på de første fire niveauer og det femte. 

De første fire niveauer i hierarkiet er mangelbehov, der ifølge Maslow virker som deficiency 

motivation, hvor den personlige spænding (i form af utilfredshed) reduceres efterhånden som 

behovene opfyldes. 

Når de fire behov er opfyldt til et rimeligt niveau, kan man nå det femte behov, der er et 

vækstbehov, af Maslow kaldet being motivation, der øger spændingen som noget positivt, 

der er knyttet til mulighederne for at udnytte sit fulde potentiale. Når mennesker når det 

højeste niveau og kan handle selvaktualiserende, beskriver Maslow dem (ifølge Hein, 2009b 

s. 76) som ’særligt sunde’ og med ’frihed for at koncentrere sig om at udvikle og realisere 

deres fulde potentiale’. Det vil gøre dem til ’enestående mennesker med unikke værdier og 

karakteristika’.  
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Det selvaktualiserende menneske har mange træk til fælles med Heins primadonna, den ene 

af fire arketyper Hein (2009b, s. 197) har identificeret i sine empiriske studier blandt 

højtspecialiserede kreative medarbejdere på Det Kongelige Teater. Man kan dermed 

kritisere Heins teori for det smalle empiriske grundlag, men den tydeliggør på den anden side 

nogle arketyper som let kan genfindes på et universitet.  De tre øvrige arketyper er 

præstationstripperen, pragmatikeren og lønmodtageren. 

Hein (2009b, s. 87) understreger, at der er mange intellektuelle og forskere i Maslows 

empiriske grundlag for formuleringen af det selvaktualiserende menneske, men samtidig at 

ikke alle forskere ifølge Maslow er selvaktualiserende. De kreative fagprofessionelle 

forekommer også i større tal i arketypen præstationstripper, der ifølge Hein er en helt anden 

personlighedstype end primadonnaen. Derfor vil det følgende fokusere mest på 

primadonnaen og præstationstripperen, hvad der primært motiverer dem og hvordan de kan 

ledes. 

Tabel 4 De mest udbredte af Heins arketyper for højtspecialiserede kreative 
medarbejdere 

Primadonna Ekstrovert 
præstationstripper 

Introvert 
præstationstripper 

Styret af et kald og et ønske 
om at gøre en forskel 
Styret af ekstremt stærke 
værdier og idealer 

Styret af den udadvendte 
præstation, af anerkendelse 
og af karrieremæssig succes 

Styret af den indadvendte 
præstation som 
’bjergbestigeren’ 

Den udadrettede 
anerkendelse er ikke i sig 
selv motiverende, men 
bruges til at give arbejdet 
mening 
Arbejdet er en primær kilde 
til tilfredshed og identitet 

Vil nok tilslutte sig 
professionens værdier som 
skueværdier, men de egentlig 
styrende værdier knytter sig til 
egen præstation 

Uddrag af Hein, 2009b, figur 9.1 

Selvom Hein ikke skriver det eksplicit, er der store ligheder mellem primadonnaen og det 

selvaktualiserende menneske, eksempelvis fra Maslows karakteristik af det 

selvaktualiserende menneske som stræbende efter meningen med livet, mens Hein 

karakteriserer primadonnaen som styret af et kald og arbejdet som ’en væsentlig kanal til at 

søge efter livets mening’ (Hein, 2009a). 

Mens primadonnaen motiveres af et kald og typisk er villig til at bringe ofte for en større sag, 

så yder præstationstripperen ifølge Hein (2009a) noget ekstra for sin egen skyld. 
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Motivationen er dog meget forskellig afhængig af om præstationstripperen er ekstrovert eller 

introvert.  Her er en tydelig relation til motivationsteoriens skelnen mellem indre og ydre 

motivation (på engelsk intrinsic og extrinsic motivation, se eksempelvis Ryan & Deci, 2000), 

idet den ekstroverte præstationstripper motiveres af ydre faktorer som anerkendelse, udtalte 

målsætninger og karriere, mens den introverte præstationstripper motiveres af indre faktorer 

i form af selve arbejdet og tilfredsstillelse af egen nysgerrighed. 

Disse forskelle er det som leder eller forsker værd at være opmærksom på i et 

forskningssamarbejde, hvad enten det er i formuleringen af målet med 

forskningssamarbejdet eller i udvælgelsen af samarbejdspartnere. Forskellene spiller også 

tydeligt ind i den enkelte forskers valg af karriere og langsigtede forskningssamarbejdsparter, 

som det vil fremgå senere i analysen. Det er et skridt på vejen at se på de forskellige 

ledelsesstrategier for hver arketype, også selvom de gives på individniveau. Anbefalingerne 

kan både bruges af lederen og af den forsker, der indgår i et forskningssamarbejde, fordi 

man i et samarbejde ikke kun er selvledende men også leder hinanden. 

Ledelse i det motivationsteoretiske perspektiv 
Som det fremgår af Tabel 5 knytter Hein en række ledelsesdyder og –strategier til hver 

arketype, mest grundigt beskrevet i Hein (2009a). Heraf fremgår det dog ikke tydeligt, 

hvordan hun er nået frem til disse strategier, og som analysen nedenfor viser, er der ikke 

altid overensstemmelse med de strategier forskerne efterspørger i interviewene på DTU 

Transport. 

Tabel 5 Ledelsesstrategi i forhold til arketyper 
Primadonna Ekstrovert 

præstationstripper 
Introvert 
præstationstripper 

Skærmende lederskab 
Authentic alignment 
Feedback 
Ledelse er knyttet til rum 
Give næring til kaldet 
Mod 
Inspiration 
Passion 
Generøsitet 

Prestigesymboler 
Anerkendelse 
Målsætning 
Feedback 
Udviklingsmuligheder 
Ansvar 

Skærmende lederskab 
Authentic alignment 
Autonomi 
Inspiration 

Uddrag af Hein, 2009a, figurer s. 9, 10 og 12 
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Heins interesse og nysgerrighed ligger klart hos primadonnaen, som hun også gør en del ud 

af at beskrive ledelsesstrategierne for. Derimod kommer hun alle steder (Hein, 2008, 2009a 

og 2009b) relativt let hen over ledelsesstrategierne for de øvrige arketyper, og bl.a. 

konkluderer hun i Hein (2009a), at ’en del af løsningen ligger i at basere lederskabet på en 

primadonna-ledelsesstrategi. De to andre P’ere tager ikke skade af at blive ledet som 

primadonnaer.’ 

Det sidste kan være i modstrid til eksempelvis situationsbestemt ledelse (eller personbestemt 

ledelse), hvor ledelsen netop differentieres i forhold til den enkelte medarbejder, der skal 

ledes. Det strider også imod Heins egen angivelse af lederens evne til at diagnosticere 

medarbejderen i forhold til arketyperne som den første af de tre vigtigste 

ledelseskompetencer (Hein, 2009a). 

Hein (2009b) gør meget ud af at præcisere, at selve primadonnaens tilstand af motivation 

ikke kan ledes, men lederens rammesætning kan øge sandsynligheden for at opnå denne 

form for motivation. For primadonnaen er det således vigtigt, at der er ’authentic alignment’ i 

form af overensstemmelse mellem de tre faktorer: Faglige værdier og idealer, rammer og 

ressourcer og udefrakommende krav og forventninger (Hein, 2009a). 

Relateres denne beskrivelse til opdelingen i indre og ydre motivation, er det tydeligt, at 

primadonnaens kald og stærke værdier fungerer som en stærk indre motivation. Det er 

derfor helt i tråd med denne del af motivationsteorien, når Hein (se Tabel 5) fokuserer på at 

skærme primadonnaen og skabe overensstemmelse mellem arbejdspladsens og 

primadonnaens værdier og idealer. Hvis der skulle opstå situationer uden alignment, kan 

lederen ifølge Hein forsøge at ændre på rammer og ressourcer eller på udefrakommende 

krav og forventninger, men lederen må ikke forsøge at presse primadonnaens faglige 

værdier og idealer. 

Denne tilgang til ledelse afspejler en holdning til ledelse, der også kommer til udtryk i nogle 

af de historier, der florerer om ledelse på forskningsinstitutioner. Her er en af de mest 

vedholdende myter, at den væsentligste ledelsesbeslutning ligger i rekrutteringen, fordi det 

er den sidste ledelsesbeslutning. Skal man følge Heins tilgang til ledelse, er der dog et 

element af sandhed i myten, da ledelsen af en primadonna vil være væsentlig lettere, hvis 

der som udgangspunkt er en overensstemmelse mellem primadonnaens og arbejdspladsens 

værdier og idealer. 
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Skal man følge Hein (2009b, s. 213) videre bør omtanken ved rekruttering også gælde 

rekrutteringen af ledere, fordi ’det der karakteriserer den gode primadonna er også det, der 

bør karakterisere lederen’. Dermed nærmer Hein sig at opstille den væsentlige begrænsning, 

at primadonnaer kun kan ledes af primadonnaer. Pointen står i kontrast til eksempelvis 

Goffee & Jones (2007), som understreger, at de færreste fagprofessionelle ønsker at stå i 

skyggen af deres leder, hvilket der vil være størst risiko for, hvis leder og medarbejder er af 

relativt samme type og med samme ambitioner. 

Ledelsesstrategierne for de to typer af præstationstrippere afviger på flere punkter fra 

strategierne for primadonnaen (se Tabel 5), men der er dog flere af primadonna-strategierne, 

der går igen for den introverte præstationstripper. Hein (2009a) anbefaler, at den ekstroverte 

præstationstripper ledes med traditionelle eksterne motivationsfaktorer som 

præstigesymboler, anerkendelse og udviklingsmuligheder. Derudover nævner Hein tydelige 

målsætninger, der kan udgøre en udfordring for præstationstripperen. 

Pointen er her, at det at nå en (udfordrende) målsætningen giver fornemmelsen af en god 

(og synlig) præstation. For at målsætningen skal virke effektivt, er det vigtigt, at den 

ekstroverte præstationstripper får en konkret feedback på arbejdet med at nå målsætningen. 

Det nævnes også, at udviklingsmuligheder og ansvar i et fagmiljø kan virke motiverende på 

samme måde som mere traditionelle præstigesymboler. 

Modsat angiver Hein (2009a), at den introverte præstationstripper ’bare gerne (vil) have lov 

at være i fred!’, så de opnår en stor autonomi til selv at sætte mål og rammer. Derfor peges 

også på lederens opgave med at skærme og skabe ’authentic alignment’ ligesom for 

primadonnaen. Lederen kan derfor få de samme udfordringer som med primadonnaen i 

forhold til at sikre overensstemmelse mellem medarbejderens og arbejdspladsens mål. 

En mulighed er, at lederen kan virke som inspirator i forhold til faglige problemstillinger og 

dermed være med til at tydeliggøre en retning for den introverte præstationstripper. På en 

måde kommer lederen dermed til at fungere som den faglige sparring, som den ekstroverte 

præstationstripper i forskningsverdenen ofte søger hos internationale fagfæller. 

Disse meget markante forskelle tydeliggør, at der er behov for en meget forskellig ledelse af 

henholdsvis den ekstroverte og den introverte præstationstripper. Det er især vigtigt at være 

varsom med at bruge eksterne motivationsfaktorer i forhold til den introverte 

præstationstripper. Eksempelvis vil faste målsætninger reducere den introvertes autonomi, 

mens de kan bruges til at udfordre den ekstroverte præstationstripper. Osterloh & Frey 
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(2002) giver andre eksempler på, at eksterne motivationsfaktorer kan være med til at fjerne 

en eksisterende indre motivation hos en medarbejder. 

Motivation 
Selvom fagligheden er helt central i alle forskernes begrundelser for at indgå i et 

forskningssamarbejde, omtaler forskerne i interviewene deres motivation meget forskelligt, 

ligesom deres primære forskningssamarbejder er meget forskellige. Interviewene på DTU 

Transport tegner et spektrum af holdninger til monofagligt og tværfagligt 

forskningssamarbejde, hvor forskertyperne de to yderpunkter er særligt interessante at se 

nærmere på. 

Figur 1 Spektrum af holdninger til monofagligt og tværfagligt samarbejde 
 

 

 

Begge typer på DTU Transport har erfaringer med både monofagligt og tværfagligt 

samarbejde, men der er ingen tvivl hos dem om, hvor deres motivation ligger. Nedenfor 

beskrives hovedtrækkene for hver type, og de relateres til Heins arketyper. 

Den første type af forskere lægger særlig vægt på det monofaglige forskningssamarbejde. 

De går meget op i kvaliteten af deres forskning og på mulighederne for at publicere den. 

Som det fremgår af Tabel 6 motiveres de i høj grad af at være sammen med fagfæller, der 

kan forstå deres forskning og dermed kan bekræfte dem i vigtigheden af denne forskning.  

Tabel 6 Forskere med særligt fokus på det internationale monofaglige samarbejde 

Personlig motivation: Det er vigtigt at være ’synlig på konferencer’, ’blive husket’, ’skabe 

en større bølge’ og ’sprede egne tanker’. Det er også ’rigtigt dejligt at møde nogen, der taler 

samme sprog og er enige i, at det (fælles forskningsemne) er det vigtigste i hele verden’. 

Typer af samarbejde: Oftest samarbejde om artikelskrivning med enkelte internationale 

forskere. Der er en vis skepsis mod tværfagligt samarbejde, ’Hvis man vil lave noget, der 

bliver husket – noget der flytter noget – så er det sjældent tværfagligt’. 

 

Motiveres særligt 
af det monofaglige 
samarbejde 

Motiveres særligt 
af det tværfaglige 
samarbejde 
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Dette fællesskab styrker deres selvforståelse. På den måde har de paralleller til Heins 

ekstroverte præstationstripper, som er styret af den udadvendte præstation og af 

anerkendelsen og den karrieremæssige succes. Her er det værd at understrege, at 

anerkendelsen fra fagfællerne betyder mere for disse forskere end anerkendelsen fra 

kolleger eller ledere på instituttet. 

Det er forskere, der virkelig har taget nutidens krav om publicering til sig, som én udtrykker 

det: ’Formålet med forskningssamarbejde er at skrive artikler’. Denne type forskere indgår 

typisk i meget personnære samarbejder knyttet til publicering af artikler. 

Samarbejdsrelationerne etableres typisk ved at holde indlæg på konferencer og i den deraf 

følgende faglige diskussion. Set med universiteternes målestok er det meget succesrige 

forskere, der er blandt de mest publicerende på instituttet, idet forskerne på seniorniveau har 

i gennemsnit 12 artikler hver i internationale tidsskrifter over de seneste tre år. 

Samarbejdet knytter sig ikke nødvendigvis til fælles forskningsprojekter, men det nævnes af 

flere, at det er en fordel at have disse samarbejdsparter med på fælles 

forskningsansøgninger, hvad enten det er i det danske forskningsrådssystem eller 

udenlandske forskningsmidler. Fordelen består dels i de danske forskningsråds prioritering af 

internationale kontakter, dels i det større fokus samarbejdet får hos den udenlandske part, 

når der er formuleret og finansieret et konkret forskningsprojekt. Omvendt kan manglende 

forskningsmidler begrænse mulighederne for dette internationale samarbejde.  

Fælles for disse forskere er, at de har en skepsis i forhold til tværfagligt samarbejde, primært 

fordi de synes, at projekterne ’kommer ikke så langt – ikke fagligt’. Nogle af dem forbinder 

det også med en vis risiko at indgå i tværfaglige samarbejder, fordi de ikke føler sig sikre på, 

at det bliver en faglig succes, og at de dermed kan leve op til krav om blandt andet 

publicering. Deres meget store fokus på samarbejde med forskere uden for instituttet gør 

også, at de ikke i samme grad deltager i eksempelvis faglige seminarer på instituttet. For 

nogle af dem er det kun noget man kommer til, hvis der ikke er andet, der skal ordnes. 

Udsagnene og eksemplerne fra interviewene tegner et billede af en type forskere, der har 

fagligheden i højsædet og som i høj grad lever op til universitetsverdenens fokus på 

publicering. I forhold til forskningssamarbejde fokuserer de oftest på fagfæller i det 

internationale forskningsmiljø, hvor de både finder et fællesskab og søger bekræftelse. Til 

gengæld er de skeptiske overfor tværfagligt samarbejde, og de kan blive relativt isolerede fra 

kolleger på instituttet, med mindre der findes en enhed omkring dem med samme faglige 
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tilgang. Så i forhold til eksempelvis MTU’en vil de formentlig svare, at de ikke er gode til at 

samarbejde på tværs af organisationen, men det er på den anden side heller ikke noget de 

stræber efter. 

Som nævnt er de fleste af denne type forskere i høj grad selv aktive i forhold til at etablere 

kontakter til potentielle samarbejdsparter i udlandet, og det er som tidligere nævnt også i 

disse relationer, at de har et særligt behov for anerkendelse. Derfor peger forskerne selv i 

interviewene på, at de væsentligste ledelsesopgaver i forhold til at fremme 

forskningssamarbejdet for denne type forskere er at skærme forskerne i forhold til blandt 

andet administrative og andre ikke-forskningsrelaterede opgaver. 

Det er i modstrid til Heins oversigt over ledelsesstrategier (Tabel 5), hvor det skærmende 

lederskab kun er nævnt for de øvrige arketyper. I forlængelse af deres fokus på fagligheden 

er de fleste heller ikke meget for at påtage sig ansvar i forhold til eksempelvis generelle 

institutopgaver, og derfor afviger de også på dette punkt fra Heins teorier, hvilket dog kan 

skyldes, at de ser deres karriere som fagligt fokuseret og ikke i forhold til ledelse og deraf 

større og større ledelsesansvar. 

Den anden type af forskere lægger særlig vægt på det tværfaglige forskningssamarbejde og 

gerne i sin ægte form. Forskerne går meget op i anvendeligheden af forskningsresultaterne 

og i, at de gør en forskel. Som én udtrykker det: ’Vores formål er at kunne sige nogle 

generelle ting, der har værdi i forhold til at ændre ting eller politikker – sige noget, der har 

værdi for samfundet’. For disse forskere er det vigtigt at skabe mening, og på den måde er 

der paralleller til Heins primadonnaer, der er styret af et kald og et ønske om at gøre en 

forskel. 

I forhold til omverdenens forventninger er disse forskere drevet af, at deres forsknings-

resultater er ’til gavn for samfundet’, som et slogan fra Danmarks Forskningspolitiske Råd 

lyder. Den praktiske anvendelse betyder dog oftest, at der skal trækkes på mange forskellige 

kompetencer, og at forskningssamarbejderne derfor bliver noget mere omfattende med 

involvering af mange parter (se Tabel 7). 

Flere af de interviewede (også de forskere, der helst fokuserer på det monofaglige 

internationale samarbejde) peger på, at sådanne forskningsprojekter ofte bliver meget 

datatunge og derfor meget tidskrævende. Men deres motivation ved at gøre en forskel gør at 

de tager disse opgaver med, om det så eksempelvis betyder, at de skal meget tidligt og ud 

og hjælpe en kollega med at samle data ind til vedkommendes forskning, sådan som det 
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kom frem i et interview. Det bliver også angivet, at samarbejdet er sværere, fordi der skal 

bruges en del energi på at sætte sig ind i og forstå de andre fagområder. 

Tabel 7 Forskere med særligt fokus på den samfundsmæssige værdi af forskningen 

Personlig motivation: Det er ikke nok, at en problemstilling af interessant. 

Forskningsresultaterne skal gøres operationelle, så de kan anvendes og skabe værdi i 

sidste ende. ’Det er klogt at stille spørgsmålet: Hvad kan det (forskningsresultatet) bruges 

til?’ 

Typer af samarbejde: Samarbejder ofte tværfagligt og på større projekter, fordi der skal 

mange forskellige kompetencer til at løse de anvendelsesorienterede problemstillinger.  

 

Endelig peges der på, at det bliver sværere at publicere, fordi de fleste internationale 

tidsskrifter helst antager monofaglige artikler. Forskellen ses tydeligt, når den gennemsnitlige 

publicering på 1-2 artikler i internationale tidsskrifter over en treårig periode sammenlignes 

med den mere publicerende forskertype ovenfor. Dertil kommer dog, at nogle af de 

anvendelsesorienterede forskere er meget flittige til at formidle deres forskning i danske 

tidsskrifter, der også læses udenfor forskningsverdenen. Sådanne artikler meriterer dog ikke 

på samme måde hverken i forhold til en universitetskarriere eller i forhold til bevillinger fra 

forskningsrådene. 

Denne forskertype har ikke samme fokus på eksempelvis konferencedeltagelse, ligesom 

forskningssamarbejdet er mere sammensat af forskellige typer af forskningssamarbejde. Der 

samarbejdes således både med internationale fagfæller (der også er relativt 

anvendelsesorienterede) og med forskere fra andre fagområder, gerne på det samme 

forskningsprojekt. Det tværfaglige samarbejde er således i langt højere grad end de 

monofaglige knyttet til konkrete forskningsprojekter. 

I mange af de samarbejder, der blev beskrevet i interviewene, var der tale om nye 

samarbejdsparter, som forskerne ikke kendte meget til i forvejen. I enkelte tilfælde var der 

endda tale om parter, som bevillingsgiveren havde foreslået samarbejde med. Erfaringen 

herfra er, at det tager tid at etablere disse samarbejder, fordi der både skal etableres en 

relation til de øvrige forskere og skabes en fælles forståelse af problemstilling og 

perspektiver på tværs af fagområder (se også diskussionerne i kapitel 5). Konkret kommer 
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en forsker i et interview ind på, at hvis de blot kunne få lov at starte forfra, ville det blive et 

meget bedre projekt, fordi der nu er opnået en forståelse af de andre forskeres mål og ideer. 

Et andet eksempel beskriver en forskningsansøgning, hvor der er arbejdet meget med de 

fælles mål og perspektiver i selve ansøgningsfasen (der strakte sig over 1½ år), og hvor 

denne afklaring styrkede den fremsendte ansøgning. At skabe et godt tværfagligt 

samarbejde kræver altså en del energi, hvad enten det sker inden projektet startes eller i 

forbindelse med projektstart. 

Hein har i Tabel 5 en række ledelsesstrategier i forhold til primadonnaen. Mange af dem kan 

som nævnt genkendes i diverse artikler om ledelse af fagprofessionelle eller 

vidensarbejdere. Det der er interessant i forhold til forskningssamarbejdet er at være 

opmærksom på, at der er mange forskellige der kan lede i denne situation. Der er dels 

forskerne, der leder hinanden i det helt nære samarbejde, der er projektlederen, som ofte har 

mere indflydelse på forskernes hverdag end personalelederen, som man ellers typisk vil 

tænke på i diskussionen af ledelse. 

I bestræbelserne på at fremme tværfagligt forskningssamarbejde kan det derfor være et 

væsentligt ledelseselement at fremme kompetenceopbygningen hos projektlederne i retning 

af en øget forståelse af motivationsfaktorernes betydning for forskningssamarbejdet både det 

monofaglige og det tværfaglige. Som det ses nedenfor, kan det give grobund for konflikter at 

etablere et forskningssamarbejde mellem forskere med forskellig motivation og med 

forskellige mål. 

Mål 
Interviewene på DTU Transport afslørede en væsentlig forskel på monofagligt og tværfagligt 

samarbejde, når det gælder formuleringen af målet med forskningen og samarbejdet. Som 

det fremgår ovenfor er målet relativt klart, når formålet med samarbejdet er at skrive artikler 

sammen, ligesom samarbejdet er af et overskueligt omfang. 

Anderledes er det for mange af de tværfaglige projekter, der som nævnt oftest er af et større 

omfang. Her har håndteringen af måldiskussionen stor betydning for, om samarbejdet bliver 

et ægte tværfagligt samarbejde eller en række monofaglige delprojekter uden særligt 

samarbejde, jf. fastlæggelsen af begreber om samarbejde kapitel 3. 

Interviewet på det ene DTU institut afslørede, at måldiskussionen ikke behøver at være 

relateret til et enkelt forskningsprojekt men med fordel kan gælde et helt institut. Det 
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pågældende institut har en baggrund som sektorforskningsinstitut og har efter fusionen med 

DTU arbejdet bevidst på at fastholde en klar fælles målsætning for al forskning på instituttet.  

Det giver en stor fællesskabsfølelse og har vist sig at være ekstremt fremmende for det 

tværfaglige samarbejde, da det dels tydeliggør den indbyrdes afhængighed forskerne 

imellem, dels fremmer motivationen for at hjælpe en kollega, selvom opgaven ikke er den 

mest spændende i sig selv. MTU’en for instituttet (Institut 2 i Tabel 2) viser, at denne 

holdning ikke kun er et udtryk for den interviewede leders opfattelse, men også for 

medarbejdernes opfattelse. 

I de større projektsamarbejder skrives målet ofte ind i selve ansøgningen, men flere af de 

interviewede nævner, at målet ikke for alvor diskuteres igennem efterfølgende, som en 

forsker siger ’det der tages for givet er forskelligt’. Erfaringerne viser, at en manglende 

grundig måldiskussion ofte fører til et fragmenteret forskningsprojekt, der dermed ikke er 

tværfagligt. 

Der er samtidig risiko for, at bevillingsgiverens ambition eller hensigt med det tværfaglig 

synergi går tabt, ligesom de forskellige opfattelser af målet med arbejdet kan være grobund 

for løbende konflikter i hele projektforløbet. Måldiskussionen besværliggøres ofte, hvis 

projektet involverer mange parter og hvis motivationen egentlig ligger i det monofaglige 

samarbejde, idet der så skal en del forhandlinger og konstruktioner til for at skabe (i det 

mindste et indtryk af) tværfaglighed. 

Når der ikke er enighed om et fælles mål  

De to professorer var enige om, at en fælles forskningsansøgning med deres respektive 

faglige perspektiver på en fælles problemstilling ville kunne give interessante resultater, der 

efterfølgende kunne styrke politiske beslutningsgrundlag på området. De fik da også 

bevillingen og kastede sig over hver deres forskning. På de fælles møder undervejs i 

projektet viste det sig dog hurtigt, at de hver især havde deres kæpheste, som de gerne ville 

have undersøgt, og at de fælles træk ikke kom så let som forventet. De skulle jo også nå 

deres publikationer på projektet, så efter en del diskussioner om mulige tilgange til den 

fælles problemstilling, blev konklusionen, at de hver for sig fortsatte deres egen forskning. 

Projektet endte således i en række mindre parallelle monofaglige forskningsprojekter og den 

forventede faglige synergi kom ikke frem. 
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Som eksemplet antyder, kan der være særlige udfordringer, når publiceringskravet møder 

andre begrænsninger. Her vil Heins ledelsesstrategier for primadonnaen angive, at man skal 

fastholde fokus på fagligheden og skubbe deadline, men det var ikke det der skete her. 

Ledelsesmæssigt er det afgørende, at (projekt)lederen forstår vigtigheden og omfanget af 

måldiskussion og ikke ’blot’ kaster sig over forskningen, fordi det nu er den, der er mest 

interessant og central i forhold til det faglige fokus. 

Fælles for de monofaglige og tværfaglige forskningsprojekter gælder, at der er væsentligt 

forskel på, hvem der bestemmer projektets mål. Det kan være en mere eller mindre 

demokratisk proces, men resultatet påvirker samarbejdet i resten af projektet. Der er også 

meget stor forskel på, i hvilket omfang en beslutning accepteres og hvor meget, der skal til 

før accepten nås. På nogle projekter fastlægges målet af nogle erfarne forskere, der 

optræder som hovedansøgere. Det kan eksempelvis resultere i konsensus om mål, men det 

kan også blot komme til udtryk ved, at der konstrueres en fællesnævner for en række relativt 

separate forskningsaktiviteter. 

Forskningskarriere 
Det er et relativt naturligt karriereforløb, at de yngre forskere umiddelbart efter deres PhD har 

en relativt monofaglig tilgang til forskningen, hvilket også fremgår af interviewene med 

adjunkterne. De skal først skabe deres egen forskningsmæssige platform, hvorfra de kan 

udvikle deres karrierer. Interviewene viser dog, at flere af dem allerede på dette tidspunkt 

overvejer, om de vil brede deres forskning ud gennem tværfaglige projekter eller om de vil 

fastholde et monofagligt fokus. 

På sigt udvikler forskerne sig og begynder at hælde mod en af de to typer ovenfor. Deres 

tilgang påvirkes af deres motivation, men der er også noget der tyder på, at de inspireres 

kraftigt af de erfarne forskere, som de arbejder i sammen med i dagligdagen. I hvert fald var 

det påfaldende, hvor enslydende argumenterne var for henholdsvis adjunkterne og deres 

erfarne kolleger i de relationer, hvor begge er interviewet. Det er dog kun tages som en 

indikation, fordi det empiriske grundlag er meget begrænset. Det kan på ingen måde 

identificeres, hvordan motivationen skabes, altså om det er en ’medfødt’ drivkraft sådan som 

der lidt lægges op til i Maslows teorier, eller om de erfarne kolleger kan præge motivationen. 

I forhold til det videre karriereforløb er der væsentlige forskelle på to typer. De forskere, der 

har fokus på det monofaglige internationale samarbejde, ser ud til at have en væsentlig 
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højere publicering, der dels vil hjælpe dem i deres videre karrierer dels del forbedre deres 

muligheder for at skaffe eksterne forskningsmidler, så de kan fastholde koncentreret tid til 

forskning og de samarbejder, som de vælger at indgå i. 

Omvendt kan den lavere publiceringsgrad blandt de interviewede forskere med et klart 

anvendelsesorienteret fokus være med til at give denne type forskere svære kår i en 

universitetsverden, hvor der lægges så stor vægt på publiceringen både i karriereforløbet og 

i fordelingen af de eksterne forskningsmidler. Disse forskere kan med tiden blive klemt i 

karriereforløbet, fordi der forventes en stadig strøm af internationale publikationer for at 

kvalificere sig til seniorstillinger og professor. Samtidig kan det med tiden også blive sværere 

for disse forskere at opnå finansiering af forskningsprojekter fra eksempelvis 

forskningsrådene. 

Der er altså i form af forskningssamarbejde en dimension mere i den løbende diskussion af 

forskellen mellem monofagligt og tværfagligt samarbejde og de vilkår de forskellige forskere 

har på universiteterne. 
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“To trust others is to accept the risks associated 

with the type and depth of the interdependence 

inherent in a given relationship” 

Shepard & Sherman ifl. Misztal (2001) 

5. Relationer i forskningssamarbejde 

Det tredje delspørgsmål fokuserer på betydningen af forskernes relationer i 

forskningssamarbejdet. Her dækker relationer som tidligere nævnt over Goffmans begreber 

rammer, roller og interaktion. Goffman er således det teoretiske udgangspunkt, og hans 

begreber er brugt til at perspektivere forskernes beskrivelser af konkrete oplevelser af 

samarbejde og observationer af samarbejde på instituttet. 

Her er der fokuseret på to særlige pointer, der er kommet frem i interviewene. Den første 

pointe er betydningen af de andre forskeres faglighed i forhold til bl.a. det at være nysgerrig i 

forhold til eller udfordre nogle af de metoder eller resultater andre forskere præsenterer. Den 

anden pointe er betydningen af den dagsorden, der sættes for et projektmøde. I begge 

tilfælde foregår samarbejdet på tværs af fagområder, og de to pointer har hver i sær 

betydning for, om der opnås et tværfagligt samarbejde eller om det bliver en række af 

monofaglige samarbejder uden den tilstræbte synergi. 

Selvom Goffman ikke forholder sig eksplicit til ledelse, kan erkendelserne knyttet til disse to 

pointer anvendes fremadrettet i bestræbelserne på forbedre det tværfaglige samarbejde. 

Det relationelle perspektiv 
Goffman betegnes af Harste & Mortensen (2007) som ’sociologiens (måske) mest sensitive 

observatør af social samhandlen’, det vil sige af mødet mellem mennesker. Hermed afslører 

de samtidig Goffmans meget empiriske tilgang med et tydeligt antropologisk træk, der kan 

give en kvalitativ viden om kulturforskelle. 

Goffman beskriver sin tilgang til rammer og roller i relationen i ’Frame Analysis’ fra 1974, 

hvor han selv beskriver sit perspektiv som situationsbaseret med fokus på, hvordan et 

konkret møde eller en given situation blandt en mindre gruppe mennesker opfattes af den 

enkelte. Han motiverer selv sit arbejde med ’I assume that when individuals attend to any 

current situation, they face the question: What is it that’s going on here? … Starting, then, 
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with that question, this volume attempts to limn out a framework that could be applied to for 

the answer’ (Goffman, 1974, s. 8). Goffman understreger, at en given situation vil blive 

opfattet forskelligt af deltagerne, og at opfattelsen vil afhænge af den enkeltes interesser og 

motivation. 

I beskrivelsen af rammer skelner Goffman mellem de primære rammer ‘as rendering what 

would otherwise be a meaningless aspect of the scene into something that is meaningful’ 

(Goffman, 1974, s. 21) og mere temporære rammer, der kan skilles ud ved eksempelvis 

‘brackets’. Et eksempel på en temporær ramme kan være et projektmøde på instituttet, hvor 

de overordnede betingelser på instituttet udgør den primære ramme, mens selve mødet kan 

have andre betingelser. I dette tilfælde udgør mødestart og –slut afgrænsningen af mødet og 

den temporære ramme. 

Det er absolut ikke givet, at der er enighed om betingelserne hverken i den primære eller den 

temporære ramme. I dette tilfælde taler Goffman om ’fabrications’, hvor enkelte deltagere vil 

forsøge at påvirke rammen, så andre deltagere ’will be induced to have a false belief about 

what is going on’. (Goffman, 1974, s. 83). 

Goffman er bevidst om, at hans ramme i sig selv sætter en ramme for analysen af et konkret 

møde mellem mennesker, men han optræder selv relativt pragmatisk i forhold til disse 

overvejelser, idet han ikke ønsker at de kommer til at blokere for selve analysen af mødet. 

(Goffman, 1974, s. 12). 

I forhold til roller indleder Goffman med at slå fast, at ‘whenever an individual participates in 

an episode of activity, a distinction will be drawn between what is called the person, 

individual, or player, namely, he who participates, and the particular role, capacity, or 

function he realizes during the participation. … In short, there will be a person-role-formula.’ 

(Goffman, 1974, s. 269). Denne skelnen mellem personen og rollen er vigtig for Goffman, 

men den kan med baggrund i eksempelvis Maslows selvaktualiserende menneske give 

udfordringer i forhold til de forskere, hvis faglighed er en meget væsentlig del af deres 

identitet. 

Rollerne har også betydning i den egentlige interaktion mellem mennesker. I forbindelse med 

interaktionen har Goffman (1983) dog noget mere fokus på det samlede indtryk af person og 

rolle. Således ser han på betydning af eksempelvis det at komme til et møde, hvor ’our 

appearance and manner provide evidence of our statuses and relationships’, men også det 
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at komme for sent til mødet eller helt at udeblive. I denne retning har Goffman to pointer, 

som har stor betydning i forhold til forskningssamarbejde: 

• Den første er hvordan deltagerne kategoriserer hinanden i forhold til eksempelvis en 

(social) kategori eller selve individet. Selve denne kategorisering, skriver Goffman, er 

kritisk for selve interaktionen. I forhold til universitetsverdenen er det en ikke 

uvæsentlig pointe, da der via faggrupperne (stillingskategorierne) er en meget tydelig 

kategorisering med et fagligt/kompetencemæssigt udgangspunkt. 

• Den anden er betydningen af selve relationen mellem de personer, der mødes. 

Således skriver Goffman (1983), ’at the very center of interaction life is the cognitive 

relation we have with those present before us, without which relationship our activity, 

behavioral and verbal, could not be meaningfully organized. And although this 

cognitive relationship can be modified during a social contact, and typically is, the 

relationship itself is extrasituational’. 

Misztal (2001) tilføjer endnu en dimension til mødet mellem mennesker ved at se nærmere 

på tillidens betydning i Goffmans perspektiv. Som indgang til tillidsbegrebet beskriver hun, at 

’predictability, reliability, and legibility of social order can be seen as synthetic criteria of 

normality. Trust, as an outcome of situational normality, reduces the complexity of a situation 

and increases the probability of cooperation’. For at beskrive denne forståelse af tillid er man 

ifølge Misztal nødt til at ‘focuses our attention on those rules of the interaction order that 

people use to make themselves readable’. 

Disse betragtninger bliver helt centrale, når mødet mellem forskerne sker på tværs af 

fagområder, da meget af den forudsigelige faglige adfærd og regler for interaktion i 

fagligheden, eksempelvis metode, er tæt knyttet til den faglige baggrund forskeren kommer 

med. Der er således stor forskel på hvad der eksempelvis anses for metodisk rigtigt og 

forkert hos en psykolog sammenlignet med en økonom eller en ingeniør. 

De andres faglighed 
I forbindelse med tværfaglige samarbejder, hvad enten det er løse kontakter eller fælles 

projekter, har jeg flere gange på DTU Transport oplevet, at forskerne ikke er nysgerrigt 

spørgende eller direkte udfordrende i forhold til deres kollegers faglighed. Der kan være 

mange grunde til denne tilbageholdenhed, og nogle af dem belyses nedenfor med Goffmans 

begreber. 



 

  33 

 

I forhold til Goffmans egne direkte observationer af interaktionen mellem mennesker og de 

rammer der sættes for interaktionen, skal det her tydeliggøres, at betragtningerne i det 

følgende primært er baseret på interviewene i egen organisation, hvor grundlaget for 

eksemplerne er kommet frem. De afspejler den enkelte forskers opfattelse, men betydningen 

af dem styrkes ved, at flere projektdeltagere har givet relativt enslydende gengivelser af 

eksempelvis projektmøder på forskellige forskningsprojekter. 

Fagligheden som del af den primære ramme 
Et af de grundlæggende begreber i Goffmans teori er den primære ramme. Som nævnt 

ovenfor er den basal i forhold til at skabe mening i mange aktiviteter. Ligesom fagligheden er 

central i forskernes motivation, er fagligheden også central i den primære ramme på DTU 

Transport. Som en generel tendens på universiteterne er denne faglighed blevet knyttet 

meget tæt til publicering af forskningsresultater, og på DTU er det især publiceringer i 

internationale tidsskrifter, der tæller. 

Det fusionerede DTU Transport har haft et særligt fokus på publiceringen de seneste år, 

blandt andet fordi antallet af publiceringer har ligget under instituttets eget ambitionsniveau, 

men også fordi der som angivet i kapitel 4 ses nogle udfordringer i tilknytningen til forholdet 

mellem monofaglig og tværfaglig forskning. For nogle forskere er dette fokus blevet oplevet 

som et markant skift i kriterierne for at være succesfuld forsker. Hvor det tidligere måske har 

været helt tilfredsstillende at publicere i danske tidsskrifter med bred formidling af 

forskningen til sektoren, er det nu nogle andre succeskriterier, der er opstillet. 

Ligesom kriterierne kan få nogle forskere til at føle sig lidt klemt i hverdagen, får det også 

rettet et anerkendende fokus på andre forskere. Den primære ramme med tilhørende kriterier 

for, hvad der værdsættes, spiller dermed en væsentlig rolle for, hvem der er anerkendte, og 

hvem der ikke er så anerkendte på instituttet. Med tanke på forskernes kommentarer i kapitel 

3 om, at de helst indgår i samarbejde med ligesindede kan det virke begrænsende for 

samarbejdet mellem forskerne på instituttet. Ligesom forskellene i motivation, som nævnt i 

kapitel 4 kan virke begrænsende på lysten til at samarbejde, så kan graden af anerkendelse 

også gøre det. 

Det skal dog bemærkes, at selvom fagligheden har stor betydning i den primære ramme, så 

var der forskere med fokus på den anvendelsesorienterede (tværfaglige) forskning blandt de 

forskere, der i interviewene blev peget på som åbenlyst anerkendte på instituttet. Det 

indikerer, at der også ligger andre kriterier eller værdier gemt i den primære ramme. 
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Diskussionen understreges af eksemplet ’når høfligheden og respekten sejrer’ nedenfor, der 

blandt andet viser, at anerkendelsen og måske især den anerkendelse ledelsen giver åbent 

på instituttet, skal gives meget velovervejet, da det har konsekvenser langt ud i 

organisationen. Man skal således passe på med eksempelvis for ensporet at efterleve Heins 

ledelsesstrategier og have mest fokus på åbent at anerkende de ekstroverte 

præstationstrippere. 

Det første møde med en anden faglighed 
Dette afsnit fokuserer på nogle af de observationer, der kan gøres i starten af et nyt 

samarbejde på tværs af faggrænser. Det fokuserer mest på samarbejdet inden for instituttets 

grænser, men mange af udfordringerne kan overføres til tilsvarende kontakter på tværs af 

organisationer. Det der er afgørende i rammerne for denne type møde er, at parterne ikke 

kender hinanden særlig godt og ikke har prøvet at arbejde sammen før, men at parterne 

kender til hinanden af omtale.  

I forbindelse med interviewene kom det frem, at der i et nyetableret tværfagligt samarbejde 

flere gange er set en vis tilbageholdenhed ved at stille spørgsmål til den andens faglighed, 

også selvom det primært er i form af en nysgerrighed eller en spørgen ind til fagligheden og 

dens antagelser og forudsætninger for selv at opnå en bedre forståelse. 

Umiddelbart vil man ikke forvente, at den der blev spurgt ville blive stødt, da de fleste 

forskere nyder at fortælle og forklare andre om deres forskning. Der kan derfor være noget, 

der tyder på, at det er en barriere i den (ikke)spørgende forsker. 

Når der i sådanne situationer spørges ind til, hvad der kan være årsag til denne 

tilbageholdenhed, har forskerne svært ved at give en forklaring, men i nogle tilfælde kommer 

det frem, at det kan være den respekt og anerkendelse, der er om den anden forsker. 

Når høfligheden og respekten sejrer 

Forskeren er hovedvejleder for en PhD-studerende. Indenfor fagområdet, er der ved at 

udvikle sig en ny forskningsretning, der styrker den traditionelle retning ved at inddrage nye 

modeltyper. Disse modeltyper vil passe rigtig godt i den pågældende PhD-studerendes 

kompetencer og de nødvendige modelkompetencer findes allerede hos andre forskere på 

instituttet. Det er derfor naturligt at inddrage en medvejleder fra det andet fagområde. 
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I forbindelse med PhD-projektet diskuterer vejlederne og den PhD-studerende nogle af de 

nye muligheder, der åbner sig i denne tværfaglighed og de diskuterer nogle konkrete 

metoder. Medvejlederen kommer med forslag til en metode, som synes meget interessant 

for den konkrete problemstilling. Han er en velanset forsker på sit eget fagområde, så det 

kan sikkert være meget fornuftigt. Den PhD-studerende kaster sig over de nye modeltyper, 

men løber hurtigt ind i nogle mindre problemer. Hvordan skal de nu takles? Modellen 

diskuteres igen og den PhD-studerende arbejder videre. 

Efter endnu et par forsøg med at tilrette modellen tages en længere diskussion. Det viser sig 

nu, at den foreslåede model egentlig ikke egner sig til den aktuelle problemstilling. Af 

hensyn til den PhD-studerendes aflevering vælges nu en simplere mere traditionel metode, 

så tidsfristerne kan overholdes. 

 

Kommentarerne peger i retning af Goffmans betragtninger om interaktion mellem 

mennesker, hvor han særligt har peget på fremtoning og væremåde som betydende for 

interaktionen. Det vil ikke være fjernt at forvente, at en forsker, der oplever at være velanset 

blandt kollegerne, går til et samarbejde med en særlig fremtoning. Det kan således være, at 

den kategorisering, som Goffman skriver om, betyder man er tilbageholdende med at 

udfordre denne kollega, som man ikke kender i forvejen. 

Den fundne tilbageholdenhed i forhold til mennesker, man ikke kender, stemmer overens 

med mine egne erfaringer i forbindelse med interviewene til dette projekt. De personer, der 

var vant til at arbejde sammen med mig på den ene eller den anden måde og som dermed 

kendte mig bedre, var umiddelbart meget mere åbne i deres besvarelser af spørgsmålene og 

beskrivelser af udfordringerne i de oplevede forskningssamarbejder. 

I de gennemførte interviews var der flere eksempler på forskningssamarbejder, hvor en stor 

del af denne tilbageholdenhed forsvinder, når forskerne lærer hinanden bedre at kende, og 

det kan både være fagligt og socialt. 

Det kendte i relationen 
Som det fremgår i den første del af dette kapitel lægger Goffman vægt på, om man kender 

den eller de personer man interagerer med eller ej. Han skriver direkte, at det ikke er muligt 

meningsfuldt at organisere de indtryk, man får i mødet, hvis der ikke er en kognitiv relation at 

basere sig på. 
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I forhold til at skabe bedre muligheder for tværfagligt samarbejde inden for instituttet er det 

derfor vigtigt, at der skabes anledninger til at mødes på tværs af de sædvanlige grupperinger 

på instituttet. Som tidligere nævnt, at flere har angivet, at de før organisationsændringen ikke 

kendte meget til de andre på instituttet. I den sammenhæng er det en markant forskel at gå 

fra en organisation på 30-35 medarbejdere, som hver af de oprindelige enheder var før 

fusionen, til et institut på 85 personer, som er tilfældet i dag. Det har blandt andet været 

årsag til, at hele instituttet mødes til fælles morgenmad og informationer hver 14. dag. I 

forbindelse med organisationsændringen er der lagt yderligere vægt på disse anledninger 

ved at genoptage de faglige seminarer på instituttet. 

I lyset af analyserne i kapitel 4 om brugen af konferencer til etablering af 

forskningssamarbejder kan man anse de faglige seminarer som en slags intern konference, 

hvor forskerne med Misztals ord får lejlighed ’to make themselves readable for others’ 

(Misztal, 2001) i et fagligt perspektiv ved, at kollegerne får mere information om, hvad man 

laver og hvad man kan byde ind med i et samarbejde. Dermed kan den hidtidige forskning 

blive adgangsbillet til nye samarbejder. 

Seminarerne opfylder således en række formål, idet forskeren blandt andet kan få 

kommentarer på sin præsentation forud for en konference, der kan skabes tværfaglige 

koblinger inden for instituttet og forskerne får et bedre indtryk af kollegernes forskning. 

Seminarerne holdes som udgangspunkt til frokost en gang om ugen, men på det seneste har 

der flere gange været seminarer to gange om ugen. 

Der er meget stor forskel på, hvem der deltager i seminarerne. Nogle gange er det primært 

yngre forskere og andre gange har der været flest mere erfarne forskere. Generelt er der 

efter genoptagelsen af seminarerne flere, der stiller spørgsmål til præsentationerne end der 

har været de forrige gange instituttet har prøvet at etablere faglige seminarer. Det kan med 

Goffmans og Misztals perspektiver skyldes, at det nu er godt fire år siden den sidste fusion, 

og at forskerne derfor efterhånden kender hinanden bedre. 

Det er dog stadig i høj grad de erfarne forskere, der stiller spørgsmål under selve seminaret, 

men det ses ofte, at der efter seminaret er diskussioner i mindre grupper. Denne forskel kan 

relateres til Goffmans roller og den tidligere diskuterede anerkendelse. For de erfarne 

forskere er der en forventning om, at de bidrager konstruktivt til en diskussion, og hvis de 

ikke gør, kommer der ikke en diskussion. Derudover har de med deres stilling en vis 

anseelse på instituttet og en vis erfaring med sig, så risikoen for at stille ’dumme spørgsmål’ 
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ikke er så stor. Udfordringen er imidlertid, at mange af de ’dumme spørgsmål’ slet ikke er så 

dumme igen og faktisk kan hjælpe den, der har holdt præsentationen. 

Det er dog ikke uden risiko for den enkelte forskers selvforståelse at stille sig op foran 

kollegerne på instituttet og præsentere sin forskning. Der er flere eksempler på, at netop 

tværfagligheden betyder, at der stilles spørgsmål inden for helt andre retninger end forventet. 

Spørgsmålene stilles for det allermeste i en nysgerrig og konstruktiv tone, men det kan 

alligevel være ubehageligt i situationen, hvis der afsløres oversete vinkler eller mangler i 

metoden. I sådanne tilfælde er der ofte kolleger, der træder til og blander sig i debatten. 

Afhængig af forskerens evne til at skille faglighed og person og dermed sin efterfølgende 

reaktion, kan de meget anderledes input netop føre til en styrkelse af den konkrete forskning. 

Der er en del, som ikke bryder sig om at præsentere deres forskning for kollegerne, men 

som ikke har problemer med at gøre det på en konference. Dette kan selvfølgelig skyldes 

den risiko for uforudsigelige spørgsmål, der nævnes ovenfor, men det kan også skyldes, at 

man støder på kollegerne hver dag, men tilhørerne på en konference måske i højere grad vil 

glemme en dårlig præsentation. De konkrete forskere er nu ikke meget for selv at give en 

forklaring, og derfor bliver det i høj grad spekulationer i forhold til de erfaringer og pointer, der 

præsenteres i litteraturen. 

Kendskabet til kolleger behøver ikke kun at have faglig karakter for at styrke mulighederne 

for samarbejde. Det kan også være et kendskab af social karakter. Således kan det faglige 

være med til at styrke det sociale, hvis man eksempelvis har arbejdet på et projekt, hvor der 

knyttes sociale relationer til kollegerne, som varer længe efter projektet afsluttes. Men det 

sociale kan også være med til at styrke det faglige. 

Det fremgår af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (se Tabel 2), at det sociale og 

kollegiale arbejdsklima vurderes særligt lavt af lektorerne og seniorforskerne på instituttet. 

Derfor er der også igangsat flere initiativer i forhold til dem, initiativer som samtidig kan være 

med til at styrke det tværfaglige samarbejde på instituttet, fordi det ofte er disse forskere, der 

udformer forskningsprojekterne. 

Således er der både etableret flere sociale arrangementer, som appellerer mere til de erfarne 

forskere, ligesom der er etableret et Strategisk Forum, hvor der er anledning til at tage mere 

strategiske diskussioner for instituttet og på anden måde skabe relationer mellem disse 

forskere. 
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Det kan gå godt 
Indtil nu har det handlet mest om alle de udfordringer, der kan være i forskningssamarbejde 

og særligt i etableringen af det tværfaglige samarbejde. Derfor vil dette afsnit fokusere på 

nogle af positive fortællinger, der kan ud af observationerne og interviewene med forskerne. 

Det første eksempel er egentlig et lille forsøg gennemført som led i dette projekt for at se, 

hvordan instituttets medarbejdere ville reagere på information om nogle af data, der kan 

bruges i mange af instituttets forskningsprojekter. Normalt, når opdateringer af disse data 

ligger klar, bliver der sendt en mail ud, og herefter sker der ikke så meget. Men i dette forsøg 

blev den åbne anerkendelse af dem, der har klargjort data, kombineret med en formidling af 

indholdet i data, hvor det ville være spændende at se, om det kunne vække forskernes 

nysgerrighed. 

Frokost som videndeling 

Der var på instituttet lavet en ny hjemmeside og eksempel på faktaark om instituttets store 

dataindsamling, der kan bidrage med data til mange forskelligartede forskningsprojekter. 

Det er en udfordring på instituttet at få udbredt kendskabet til dette datasæt. Arrangementet 

blev inviteret med meget kort sigt (30 min) til frokost med lovning om kage. Trods det korte 

varsel, var der et stort fremmøde (over 1/3 af hele instituttet). Undervejs i den almindelige 

frokostsnak, var der flere der begyndte at læse de faktaark, som var lagt ud på bordene. Det 

gav anledning til en stigende nysgerrighed og diskussion af de tabeller, der blev 

præsenteret i faktaarket. 

 

Resultatet af det lille forsøg var, at data blev formidlet ud til mange af instituttets forsker, og 

at det gik op for flere af dem, hvordan datasættet kan bidrage mere til deres forskning, end 

de var klar over inden frokosten. 

Det andet eksempel peger ligesom det første eksempel i kapitlet på nogle af udfordringerne i 

det tværfaglige samarbejde. I dette eksempel lykkes det imidlertid projektlederen at bryde ind 

og sikre den tydelighed i forklaringen af forudsætninger og antagelser, som den ovennævnte 

tilbageholdenhed ikke fik frem. 

I den sammenhæng er det vigtigt at tænke over, hvem der har en rolle og en anerkendelse, 

der gør at vedkommende kan gå ind og sikre denne udfordring uden at det går ud over 
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forskeren selv. I mange tilfælde kan det være projektlederen på større forskningsprojekter, 

fordi vedkommende alene ved at få tildelt projektledelsen er udpeget til en rolle. Det kan 

imidlertid også være en anerkendt erfaren forsker, som har en relativt bred forståelse af de 

fagligheder, der er involveret i projektet. 

Den faglige diskussion 

Der er møde på det tværfaglige forskningsprojekt, der nu har været i gang et stykke tid. Man 

skal på mødet lægge sig fast på den faglige retning for projektet for det næste års tid. Der er 

så mange muligheder og så mange spændende vinkler, at diskussionen mellem de erfarne 

forskere fyger med ideer og en masse fagtermer, som ikke rigtig siger de andre noget. Det 

lyder spændende, men det er svært at se, hvad det omfatter og hvad konsekvenserne er 

både for det samlede projekt og for den enkelte forskers aktiviteter. 

Inden frustrationen breder sig og diskussionen bliver alt for fragmenteret får projektlederen 

heldigvis stoppet op og bedt de forskellige forskere være mere omhyggelige med at forklare, 

hvad der ligger bag deres ideer og begreber. Diskussionen kommer ned i et andet tempo, 

men til gengæld er det muligt at følge med i vinklerne og ideerne. 

 

Brugen af fagtermer er helt naturlig for alle forskere og i det monofaglige samarbejde vil alle 

være med på definitionen af begreberne og alle de forudsætninger, der ligger bag. Men i det 

tværfaglige samarbejde sætter det samme fagsprog forskere med en anden faglig baggrund 

ud af diskussionen. Det ovennævnte eksempel adskiller sig fra det forrige ved, at der var en 

projektleder som havde selvrespekt nok til at afbryde diskussionen og ’spille dum’ og bede 

om mere grundige forklaringer. 

Som det fremgår rækker det sidste eksempel ud over instituttet, men viser meget tydeligt, 

hvordan det ved at tænke på både faglige og sociale relationer er muligt at opnå et vellykket 

tværfagligt samarbejde, selvom udgangspunktet er manglende kendskab suppleret med en 

decideret modstand mod samarbejdet. 
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Etablering af forskningssamarbejde 

Der var nu to konsortier tilbage i udvælgelsesproceduren i udbuddet af forskningsmidler. 

Begge bud var rigtig gode, men de faglige tilgange var meget forskellige. Bidragsgiveren 

ender med at bede de to konsortier om at gå sammen og aflevere en fælles 

projektbeskrivelse, det vil sige, at bidragsgiveren ønsker at der etableres et helt nyt 

tværfagligt samarbejde, hvor forskerne ikke blot er fremmede for hinanden men også skal 

skrive deres projekt om på grund af de andre. 

Projektlederne for de to konsortier var meget opmærksomme på den udfordring der lå i at 

etablere dette nye samarbejde og havde derfor stort fokus på det. Det blev besluttet at holde 

en fælles konference på et attraktivt feriested. I løbet af konferencen fik forskerne god 

lejlighed til at præsentere egne tilgange og diskutere de andres, så der opstod en bredere 

faglig forståelse. Samtidig kunne aftenerne bruges til at forskerne lærte hinanden bedre at 

kende som mennesker. Opholdet var med til at der efterfølgende kunne skrives en samlet 

projektbeskrivelse, som der var bred enighed om. 

 

Mødet i et forskningssamarbejde 
Det er sjældent, at et forskningssamarbejde starter med flere dages fælles konference som i 

eksemplet ovenfor, men selv møder og seminarer i meget mindre målestok spiller en stor 

rolle i forhold til, hvordan forskningssamarbejdet opfattes og kommer til at fungere. 

Eksempelvis sætter dagsordenen for et møde i Goffmans perspektiv rammen for selve 

mødet og derigennem projektet. Det har derfor stor betydning om dagsordenen på et møde 

på et forskningsprojekt med mange parter koncentreres om (tvær)fagligheden med 

diskussion af eksempelvis begreber og forståelser eller på projektstyringen med diskussion 

af delafleveringer og deadlines. 

Dagsordenen og afviklingen af mødet 
Goffmans syn på interaktionen kan for forskningssamarbejdet specielt observeres på de 

projektmøder, der er en mere eller mindre naturlig del af alle større forskningsprojekter. 

Mødedeltagerne er i de fleste tilfælde alle forskere på projektet, men der er meget stor 

forskel på, hvor ofte møderne holdes. På nogle projekter mødes forskerne én gang om året 
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på andre noget oftere, hvilket i sig selv siger noget om opfattelsen af samarbejdet og 

omfanget af interaktion mellem de forskellige forskere på projektet. 

Udover hyppigheden af møderne viser interviewene, at der er meget stor forskel på indholdet 

af møderne. Man kan kun gisne om, hvorvidt den valgte dagsorden afspejler projektlederens 

opfattelse af projektet, eksempelvis som ægte tværfagligt eller parallelt monofagligt, og 

vedkommendes egne personlige præferencer. Men at dagsordenen har indflydelse på 

forløbet af projektet, fremgår af de to eksempler, der er baseret på genfortællinger af 

projektmøder. 

Rammen for det tværfaglige møde 

Det er tid til statusmøde på forskningsprojekt. Hver part møder op med deres 

repræsentanter, bortset fra én, der har prioriteret et andet projekt højere. På mødet 

gennemgås hver delaktivitet, hvor fokus er på delleverancer og milepæle. De forskellige 

parter sidder efter tur og dukker sig, fordi ingen af dem er nået helt så langt, som de skulle i 

forhold til tidsplanen. 

En kaster en ny ide på bordet, men da ingen helt kan gennemskue indholdet og 

konsekvenserne bliver ideen ikke udfordret, og de fleste taler bare løst med på ideen uden 

helt at være klar over, hvad den kan betyde for projektet. Efter mødet undrer den ene 

forsker sig over, hvor fagligheden blev af. På mødet havde de ikke rigtigt fået diskuteret 

deres respektive forskning og ingen af dem var blevet meget klogere på, hvad det var de 

andre arbejdede på og hvordan deres resultater på sigt vil kunne spille sammen med 

forskerens egen forskning. 

 

Eksemplet er ikke på nogen måde atypisk, men med Goffmans observerende perspektiv kan 

man alligevel få øje på en del aktiviteter. I dette tilfælde er eksemplet baseret på en 

gengivelse af mødet, og vi har kun den ene mødedeltagers gengivelse, så derfor kan vi ikke 

være sikre på, at vinkler der kommer frem i det følgende også var ment på den måde under 

selve mødet. Alligevel er det taget med, fordi der i interviewene er fremkommet flere lignende 

eksempler, hvor det er gået ud over forskningen, så det er i hvert fald på DTU Transport en 

udfordring, som der bør tages fat i. 
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Det første man kan få øje på i dette eksempel er rammen i form af dagsordenen, der er helt 

afgørende for mødets forløb. Der er tale om et møde på et tværfagligt forskningsprojekt, hvor 

man vil forvente, at det er vigtigt at udbygge den fælles faglige forståelse. Men dagsordenen 

indeholder ikke nogle faglige punkter. I stedet handler dagordenen om projektstyringen, som 

sikkert ligger projektlederen meget på sinde, men som ikke i denne form gavner den 

forskning, der jo er det centrale i projektet. 

Pointen er her, at det man taler om og sætter på dagsordenen, er det man får. Hvis man ikke 

taler om forskning er det svært som samlet enhed at komme videre med forskningen. 

Dagsordenen vil dog passe fint til et projekt, hvor man har opgivet tværfagligheden og kun 

skal have koordineret de fuldstændig separate aktiviteter på projektet. 

Eksemplet kan også indeholde en bevidst fabrikation, men vi kan ikke vide det med 

sikkerhed. Den forsker, der kaster den nye ide på banen, kan have gjort det med overlæg. 

Det kan være for at slippe ud af den lidt trykkede situation, hvor vedkommende ikke har levet 

op til de aftalte delleverancer og milepæle, for at fremme sin egen dagsorden om at styrke 

netop denne ide på bekostning af den målsætning, der egentlig er sat for projektet eller 

noget helt tredje. 

Endelig kan den tilbageholdenhed, der blev diskuteret ovenfor, være årsag til at alle taler løst 

med om den nye ide uden for alvor at udfordre den og undersøge, hvad den kan bidrage 

med i forhold til målet for det konkrete projekt. 

Der kan således med det relationelle perspektiv læses mange forskellige ting ud af et 

’simpelt’ projektmøde, også flere end jeg er kommet ind på her. I forhold til 

forskningssamarbejdet er pointen, at ambitionerne om et ægte tværfagligt 

forskningssamarbejde i dette tilfælde er gået tabt. 

Det kan godt være, at de forskellige parter fortsat bidrager til et fælles mål, men ingen af dem 

har det fulde overblik over målet og dermed er det umuligt at sikre, at alle bidragene kommer 

til at fungere sammen til sidst, når der ikke undervejs diskuteres faglige problemstillinger. I 

stedet er projektet end som en række monofaglige projekter, hvor der i sidste ende gøres en 

indsats for at samle de forskellige input. 

Det er således helt afgørende, at de fælles projektmøder, hvor alle parter samles, ikke bliver 

til administrative møder med koordinering mellem de enkelte delprojekter, men i stedet 

møder med reelle faglige diskussioner, der også i højere grad en deadlines vil aktivere de 
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deltagende forskere og måske sikre, at de alle kommer til mødet. De administrative opgaver, 

der altid vil være på sådan et projekt må så enten klares på en anden måde eller tones 

væsentligt ned. 

Eksemplet ’rammen om den faglige diskussion’ ovenfor viser, at det er muligt at opnå gode 

faglige diskussioner, hvis der sættes den rigtige ramme for mødet. Samtidig må der ikke gå 

for lang tid mellem møderne, ellers risikerer parterne at nå for langt ud af forskellige 

tangenter, inden der koordineres og risikoen for at arbejdet er spildt er større. 

Faglighederne som kamp eller åbenhed 
Ud over de ovennævnte betingelser, er det vigtigt, at der er enighed om mål og motivation, 

sådan som det også fremgår af kapitel 4. Ellers er der risiko for, at forskerne trækker sig 

mere eller mindre fra samarbejdet, som det ses i det følgende eksempel. 

Når rammerne er uklare 

Forskeren deltog i et større tværfagligt forskningsprojekt, hvor sigtet var at udvikle en ny 

metodisk tilgang til de traditionelle modeller. For at bevise metoden værd, skulle den gerne 

testes på et konkret eksempel inden forskningsprojektet udløb. På projektet diskuterede 

forskerne, hvordan en konkret problemstilling skulle løses, og de forskellige fagligheder 

havde selvfølgelig forskellige perspektiver på det. 

Projektlederen valgte dog hurtigt at lægge sig fast på en bestemt tilgang, da udviklingen af 

en metode, der tog højde for alle perspektiverne ville tage længere tid, end der var afsat i 

tidsplanen. Den valgte tilgang brød med grundlæggende principper på forskerens 

fagområde, så da det ikke lykkedes at påvirke den fælles løsning, valgte forskeren at trække 

sig fra de faglige diskussioner og koncentrere sig om sit eget hjørne af forskningsprojektet. 

 

Umiddelbart kan man genkende nogle af Heins ledelsesstrategier, der går ud på ikke at 

presse eksempelvis forskere på deres faglighed. Misztal har dog også flere kommentarer til, 

hvad der kan være på spil i den konkrete situation. 

Således udtrykker hendes citat: ‘The working of primary frameworks become most visible 

when people’s expectations of them are not confirmed’ hvordan en stor uenighed om 

ambitionen kan påvirke opfattelse af den konkrete situation, fordi de rammer som de 
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forskellige parter lægger ned over samarbejdet ikke på er afstemt og derfor kan være meget 

forskellige. I den konkrete situation, kan projektlederen opfatte diskussionen som et brud på 

projektplanen, der i vedkommendes øjne er central for projektet succes, mens forskeren 

opfatter situationen som et brud på fagligheden, der i forskerens perspektiv er central for 

projektets succes.  Efter mødet tager ingen af parterne diskussionen op og forsøger at få en 

afklaring, så konflikten kan genopstå flere gange inden projektet afsluttes med et endnu 

ukendt resultat. 

Misztal har to andre citater, som også kan bruges til at fortolke det konkrete eksempel. ‘A 

lack of capacity and resources to see or to combat incorrect interpretive frameworks leads 

people to attach wrong meanings to all occurrences … results in the long run in distrust’ og 

’Following rules of interaction reinforces people’s mutual feeling of trust and of relative 

predictability’. Diskussionen af rammer går igen men kompliceres her yderligere af 

tværfagligheden, der betyder, at det ikke er samme regler, de forskellige deltagere agerer 

efter. Det kan både være tidsplanen i forhold til fagligheden som ovenfor, men det kan også 

være en faglig tilgang i forhold til en anden. 

Derved bliver det meget svært at forudsige, hvordan de andre deltagere i samarbejdet vil 

reagere og dermed skabes ifølge Misztal en utryghed. Hos projektlederen opfører forskeren 

sig uforudsigeligt i forhold til den projektplan og den ramme, projektlederen har lagt for 

arbejdet i forhold til vedkommendes ambitioner for forskningsprojektet. Disse ambitioner er 

imidlertid ikke i det konkrete tilfælde forhandlet på plads i starten af projektet, og derfor 

opfatter forskeren, at vedkommendes forventninger om fagligheden i centrum for et 

forskningsprojekt ikke følges, og at projektlederen er uforudsigelig. Resultatet i eksemplet 

blev, som Misztal også angiver i sin artikel, en afkobling og en reduceret tillid mellem 

projektleder og forsker, der kan komme til at præge resten af projektet, hvis der ikke gøres 

noget aktivt for at genskabe den. 

Erkendelsen 
Den erkendelse, der er kommet ud af at benytte Goffmans og Misztals perspektiver på de 

mange eksempler, er, at det også fra dette perspektiv er vigtigt at opnå enighed om mål og 

rammer for et forskningssamarbejde, også selvom det som forsker kan være fristende at 

kaste sig direkte over forskningen. Det vi l derfor være hensigtsmæssigt for kommende 

forskningssamarbejder, at få ændret optikken på denne diskussion, så den ikke opfattes som 

noget administrativt. Både det motivationsteoretiske perspektiv og det relationelle perspektiv 

understreger, at diskussionen er endnu vigtigere for det tværfaglige samarbejde. Her 
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kommer forskerne ofte med en baggrund i forskellige forskningsmæssige skoler, så man ikke 

kan tage for givet, at alle andre tænker på samme måde som en selv, hverken hvad angår 

grundlæggende – ofte indforståede – antagelser om metoden eller om målet med 

samarbejdet. 

Derudover er det en vigtig erkendelse, at selv de helt små elementer i et 

forskningssamarbejde kan have stor betydning for udfaldet af samarbejdet både i forhold til 

de faglige resultater og i forhold til omfanget af de konflikter, der følger med de allerfleste 

projekter med mange deltagere. 

Alle disse forhold har ikke kun betydning i forskningsprojekterne, erkendelserne kan også 

bruges i andre sammenhænge. Det fremgår af endnu et lille forsøg, som fremgår af 

eksemplet nedenfor. I dette tilfælde blev rammerne for sektionsmøderne ændret undervejs i 

dette projekt som følge af erkendelsen af dagsordenens betydning. 

Sektionsmødet 

I den nye organisering med større sektioner omfatter sektionsmøderne et tværfagligt 

element, idet en sektion kan omfatte forskere inden for eksempelvis psykologi, politologi, 

økonomi og planlægning. Samtidig er det faglige element pillet ud af sektionerne, hvilket har 

givet en del overvejelser om indholdet af og formen på sektionsmøderne. De første møder 

efter organisationsændringen er gået med, at forskerne har skullet lære hinanden (bedre) at 

kende, ligesom der er diskuteret og præsenteret forskningstemaer. 

Erfaringen ved disse møder er, at der kun sjældent stilles spørgsmål til det præsenterede. 

Det er i høj grad de yngre forskere, der er meget lyttende til disse præsentationer, mens det 

i et enkelt tilfælde er set, at en mere erfaren forsker er faldet i søvn under en sådan 

præsentation. 

Fra marts og med marts måned blev dagsordenen på møderne ændret en smule. Det er 

stadig de samme punkter, der skal behandles, men de får alle en lille drejning, så 

fagligheden træder mere frem. Det kan eksempelvis være gennemgangen af artiklerne, der 

efter ændringen fokuserer på, at den enkelte forsker ganske kort præsenterer 

hovedpointerne fra accepterede artikler. Det giver en helt anden dynamik og 

spørge/diskussionslyst blandt forskerne, end der er oplevet på de tidligere møder. 
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Effekten har holdt sig og er ligefrem styrket siden ændringen, så forskerne nu af sig selv 

præsenterer faglige diskussioner, som de anser som interessante for de andre trods de store 

forskelle i fagligheder. 
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6. Konklusioner 

Problemformuleringen omfattede tre underspørgsmål til belysning af betydningen af 

motivation og relationer for forskningssamarbejdet på DTU Transport. 

I forhold til at forstå forskningssamarbejdet blev der fastlagt en terminologi omkring 

monofagligt og tværfagligt samarbejde, som blev brugt i de videre analyser. 

I det motivationsteoretiske perspektiv blev det tydeligt, at denne distinktion er afgørende for 

den måde forskerne beskriver deres egen motivation både i forhold til selve forskningen og i 

forhold til de typer af forskningssamarbejder, som de vælger at indgå i. Således har en 

forsker, der ønsker at bidrage til samfundet eller at finde en mening med tingene, meget 

større motivation og tendens til at indgå i tværfagligt samarbejde, enten i den ægte form eller 

i form af en række monofaglige delprojekter. 

I forbindelse med diskussionen af motivation i forhold til forskningssamarbejde, føjede 

analyserne endnu en dimension til den løbende universitetspolitiske diskussion af 

disciplinorienteret (monofaglig) forskning i forhold til anvendelsesorienteret forskning. 

I det relationelle perspektiv har analysen peget på både små og store faktorer, der påvirker 

både relationerne under gennemførelsen af forskningsprojektet og chancerne for at opnå et 

vellykket tværfagligt forskningssamarbejde. 

Blandt de små faktorer er det at sætte en faglig dagsorden for et projektmøde, hvor meget 

man lytter og argumenterer for en beslutning osv. Baseret på erfaringerne undervejs i 

projektet kan der ændres meget i opfattelsen af samarbejde med en øget bevidsthed om 

disse faktorer. 

Blandt de større faktorer er en styrkelse af forskernes forståelse af, hvad et 

forskningssamarbejde af et vist omfang kræver af rammer (aftalte ambitioner, samarbejder, 

gensidig forståelse mm) i forhold til at få samarbejdet til at fungere. En del er relateret til 
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almindelig projektstart (som i øvrigt ofte overses), mens der er ekstra udfordringer knyttet til 

det tværfaglige samarbejde. 

Det er vigtigt, at der indledningsvist sættes god tid af til at diskutere de forskellige forståelser 

af en problemstilling, til at få øjnene op for og udfordre de andres perspektiver og til at opnå 

en fælles forståelse af problemstillingen. Omfanget af denne opgave skal ikke underkendes 

og tiden er godt givet ud på længere sigt. 

Hvis der i et forskningssamarbejde ønskes et ægte tværfagligt samarbejde, bør det i det 

konkrete samarbejde tydeliggøres, hvad det tværfaglige samarbejde bidrager til, og det bør 

sikres, at denne målsætning stemmer overens med den enkelte forskers motivation. Ellers 

tyder de mange eksempler fra det empiriske grundlag på, at samarbejdet i stedet ender som 

en række monofaglige delprojekter og at den tværfaglige synergi går tabt. 

Fremadrettet er det også vigtigt at være opmærksom på, at ledelse ikke kun udføres af 

instituttets ledelse, men at forskerne i høj grad også leder hinanden, når de indgår i et 

samarbejde. Derfor er det ikke kun instituttets ledelse, der kan have gavn af den forståelse, 

der er kommet frem i dette projekt. Såvel ledere af store forskningsprojekter som den enkelte 

forsker i det internationale monofaglige samarbejde kan have gavn af denne viden. 

Eksempelvis vil det være godt for en leder af et forskningsprojekt at være bevidst om 

betydningen af dagsordenen for projektmøderne og om vigtigheden af, at der formuleres 

fælles faglige mål og gensidig forståelse af forskernes faglighed. 
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