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Summary in English 

I am interested in how DTU Transport can strengthen the research height and attract more 

external funding in selected areas by recruiting more professors. In recent years, transport 

research has grown faster than the number of available professors in Denmark, and it has become 

more international. It is therefore obviously to try to recruit foreign professors. It has surprised me 

that foreigner researchers have only in recent years begun to seek employment at DTU Transport, 

since I - already many years ago when I was employed in the health care sector - heard that the 

internationalisation of universities was well advanced. In my opinion, it is challenging for 

foreigners to become integrated into the department and I would like to know what they perceive 

as obstacles. I will examine how DTU Transport can improve recruitment and retention of foreign 

professors. 

The main questions are: 

How can DTU Transport strengthen the recruitment and retention of foreign professors? 

• What factors motivate foreign professors to choose employment at DTU? 

• What is the impact of national cultural factors on recruitment and retention? 

In order to recruit and retain professors, DTU Transport needs to know what is important for their 

motivation and satisfaction. Herzberg's theory about motivation and maintenance factors says 

something about what influences motivation and dissatisfaction in a job situation. As the problem 

statement is about foreign professors who have to settle down and become integrated at DTU, 

their cultural background is particularly interesting, and Hofstede’s national cultural dimensions 

can explain which nations are similar to DK and which ones are different and what characterises 

the dimensions. I use the theories to find explanations for the astonishment the professors 

expressed in the interviews in relation to the way life is lived in DK and the work is organised at 

DTU. It concerns collaboration, leadership and relationships the DTU-way and that is new to all of 

them.  

The project shows that DTU should market the professors' self-responsibility and exceptional 

degree of freedom, development and growth potential compared to other universities and the 

possibility of work-life balance as DTU stands out positively with respect to these motivators 

compared to other universities. The professors suggest DTU to create a more inviting academic 

and social environment. 

There is a strong focus on the external maintenance factors where professors especially ask for 

transparency on salaries, taxes and purchasing power in DK as well as for transparency on the 

culture, norms, cooperation, leadership and relationships at DTU, as it will expedite the 

recruitment process allowing the professors to focus on the work sooner as would otherwise be 

the case. I therefore suggest a recruitment process for foreign professors in two parallel tracks - an 

academic and a practical one. The project shows that the professors’ association with DK and their 
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family’s well-being are very important for the ability to recruit and retain them, and they all agree 

that it is important to learn Danish. An open dialogue with the professors about their perception 

of management and internationalisation at DTU will be conducive, as well as information about 

why DTU does not operate with golden start packages would be useful. 

It becomes obvious that DTU/DK, as something special, is characterised by an extremely low 

power distance and a feminine culture and differs from the countries of origin of the interviewed. 

In those areas where differences are significant, examples show that foreign professors often feel 

challenged in relation to cooperation, leadership and relationships. The existence of cultural 

differences with respect to countries we normally do not compare ourselves with are not 

surprising. It is more surprising that DK lies significantly lower than for example Finland and 

Germany with respect to power distance and that it is a significantly more feminine society than 

Holland and Finland with which we normally compare ourselves. 

The results of the project are discussed and put into perspective with respect to the development 

that could be initiated if DTU considers the meeting with foreigners as a mutual inspiration and 

learning, not just academically, but also in relation to strengthening DTU's internationalization and 

culture. Is DTU for example prepared to learn from other countries’ cooperation and management 

cultures? 
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Indledning 
Som sekretariatsleder og del af ledergruppen på DTU Transport på Danmarks Tekniske Universitet 

(DTU), er jeg optaget af, hvordan instituttet kan styrke forskningshøjden på udvalgte områder ved 

bl.a. at rekruttere flere professorer. Gennem de senere år er transportforskningen vokset 

hurtigere end professorbestanden i DK, og den internationaliseres. Det betyder, at der ansættes 

flere udlændinge end tidligere. Jeg antager, at flere professorer vil kunne styrke instituttets faglige 

profil, forskningshøjde og tiltrække flere eksterne forskningsmidler, fordi de er højest placerede i 

det faglige hierarki, og dermed har de bedste forudsætninger. 

Jeg har undret mig over, at det først er i nyere tid, der er begyndt at være en større andel af 

udlændinge blandt de nyansatte på DTU Transport. Hvad er det, der hidtil har afholdt udlændige 

fra at søge til DTU Transport? I 2010 kom jeg til DTU efter 10 år i sundhedsvæsenet, hvor jeg havde 

hørt, at universiteterne er langt fremme i forhold til internationalisering. Jeg oplever, at det er 

udfordrende for udlændinge at falde til på instituttet, og derfor undrer jeg mig over, hvad de 

oplever som forhindringer. Jeg vil derfor belyse, hvordan DTU Transport kan forbedre rekruttering 

og fastholdelse af udenlandske professorer. Rekruttering - fordi det er vigtigt at få ansat 

professorer og fastholdelse, fordi det er vigtigt, at ansættelsen har et længere perspektiv, for at 

den gør en markant forskel.  

Undersøgelsen er dels et bidrag til at indfri instituttets mål om over en kortere årrække at få ansat 

flere professorer til at styrke forskningshøjden, og dels er den en øjenåbner i forhold til, hvordan 

instituttet kan opnå større udbytte af udenlandske rekruttering.   

Undersøgelsen består af kvalitative interview af udenlandske professorer på andre institutter på 

DTU og er baseret på, at det er rimeligt at bruge deres udsagn til at kaste nyt lys over, hvordan 

DTU Transport kan motivere og styrke rekruttering og fastholdelse, fordi institutterne på DTU har 

relativt mange ligheder.  

Analysen er i to dele, hvor del I belyser, hvilke faktorer der har betydning for professorers 

motivation til at vælge DTU. I del II undersøges, hvilken indflydelse udenlandske professorers 

nationalkulturelle baggrund har for rekruttering og fastholdelse. Delanalyserne leder frem til 

hovedspørgsmålet om, hvordan DTU Transport kan styrke rekruttering og fastholdelse af 

udenlandske professorer. Jeg vælger et motivationsteoretisk perspektiv som analyseramme i del I, 

da jeg har erfaret, at professorernes motivation er afgørende for deres valg, når de vælger 

ansættelse ved ét universitet fremfor et andet. I anden delanalyse vil jeg benytte et 

nationalkulturelt perspektiv som analyseramme om, hvilken indflydelse udenlandske professorers 

kulturelle baggrund har for rekruttering og fastholdelse. Delanalyserne suppleres med 

anbefalinger til konkrete handlinger, der vil kunne styrke instituttets rekruttering og fastholdelse, 

og samles op i en diskussion i forhold til hovedspørgsmålet, en samlet konklusion og 

perspektivering. 
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Problemformulering 
Min problemformulering er: 

Hvordan kan DTU Transport styrke rekruttering og fastholdelse af udenlandske professorer? 

Underspørgsmål er: 

Del I Hvilke faktorer motiverer udenlandske professorer til at vælge ansættelse på DTU? 

Del II Hvilken indflydelse har nationalkulturelle dimensioner på rekruttering og 

fastholdelse? 

Case - DTU Transport 
DTU Transport er et mindre institut på DTU og består af omkring 90 medarbejdere. Instituttets 

kerneopgaver er forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og innovation. Organisatorisk består 

instituttet af tre forskningssektioner, et Data- og Modelcenter og en administrativ gruppe. 

Instituttet har en ambition om at øge antallet af professorer til 6-9 i løbet af en kortere årrække 

for derved at styrke forskningshøjde og ekstern finansiering på udvalgte områder. Aktuelt er der 

4½ professor. 

Medarbejderne er højtspecialiserede forskere og dataspecialister, og de er primært fagligt 

motiveret. Kulturen på instituttet er præget af at være et forskningsmiljø, hvor en del er blandt de 

dygtigste på deres område, og de er vant til, at der tages udstrakte hensyn til deres særlige 

individuelle behov. Det er et konkurrencepræget miljø, hvor det handler om at være synlig og 

meritere sig forskningsmæssigt ved bl.a. at publicere i internationale anerkendte tidsskrifter og 

samarbejde i eksternt finansierede projekter med anerkendte internationale forskningsmiljøer. 

Der er flere introverte medarbejdere med stærkt fagligt fokus på egen karriere og mindre fokus på 

det sociale, end det man ser på arbejdspladser udenfor forskningsverdenen. DTU Transport har 

mange ligheder med øvrige institutter på DTU.   

Instituttet har ikke en særlig fælles bevidsthed om egen kultur, selvom andelen af udlændinge på 

instituttet stiger, og kultur er en udfordring.  

Da rekrutteringsgrundlaget blandt danske forskere med professorpotentiale som nævnt ikke er 

særlig stort, søger instituttet målrettet at rekruttere udlændinge. Mens jeg har arbejdet med dette 

projekt, har instituttet ansat en græker som første udenlandske professor. Der er endnu en 

igangværende ansættelsesproces omkring et professorat.  

Mit ståsted i forhold til projektet er som leder for den administrative gruppe på 13 medarbejdere, 

der beskæftiger sig med projektkoordinering, kommunikation og web, uddannelse, HR, 

institutadministration, IT og servicefunktioner, og vi har et tæt samarbejde med Økonomicentret. 

Vi har en administrativ supportfunktion for forskerne og spiller også en væsentlig rolle i forhold til 
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at understøtte nye udenlandske professorer i at forstå kulturen og falde til på instituttet. Jeg er 

ikke leder for professorerne, men har en relation til dem som del af ledergruppen og i forhold til 

support på det administrative område, hvor udenlandske professorer kan have særlige behov. 

Metode 
Mit udgangspunkt er, at der er en sammenhæng mellem en persons motivation og de valg, 

personen træffer. Da rekruttering og fastholdelse af udenlandske professorer handler om at 

motivere dem til at vælge DTU Transport, vurderer jeg, at teori om motivation kan bidrage som 

relevant teoretisk ramme om besvarelsen. En anden relevant ramme er kulturel baggrund, som er 

særlig interessant, fordi det handler om udlændinge, der ikke kender DTU-kulturen, men har brug 

for hurtigt at føle sig hjemme i den. Det drejer sig således om at opnå mere viden om udenlandske 

professorers motivation og kulturelle baggrund og bruge den viden til at styrke instituttets 

rekruttering og fastholdelse. 

Med mit forhåndskendskab til DTU Expat Study fra 2010 og motivationsteori har jeg valgt at gå 

semi-induktivt til værks.  Jeg har et problem og formulerer relevante temaer og hovedspørgsmål til 

kvalitative interview. De målrettes allerede ansatte udenlandske professorer for at opnå et 

empirisk grundlag. Jeg har valgt at udføre kvalitative semistrukturerede livsverdensinterview 

(Kvale og Brinkmann, s. 144), som er beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på 

at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. Det er således en kombination af narrative 

og faktuelle interview med det hovedsigte at lade den enkelte professor selv fortælle for på den 

måde at påvirke, hvad der er vigtigt for den enkelte og dennes prioritering af emner og 

formuleringer, så lidt som muligt. De er interviewet med udgangspunkt i deres egne konkrete 

erfaringer, og min spørgeramme har været fleksibel, således at jeg kunne supplere med 

opfølgende spørgsmål, indtil de har været rundt om hovedspørgsmålene. Jeg vurderer, det er en 

fordel, da det bringer flest perspektiver og nuancer i spil. Hvis jeg i stedet valgte at gå mere 

struktureret og styrende til værks, vil ulempen være, at der er mindre plads til at forfølge det, der 

fylder hos den enkelte. En fordel ved mere styring af spørgsmålene er, at det giver svar fra alle på 

nøjagtig samme spørgsmål – det opnår jeg ikke med en mindre styrende metode. 

Da det er semistrukturerede interview, vil rækkefølgen ikke være strengt forudbestemt for emner 

og forslag til spørgsmål i interviewguiden. Det beror på interviewerens skøn, og hvor tæt 

intervieweren følger op på svar og nye retninger, som de kan åbne. Gode interviewspørgsmål 

bidrager tematisk til produktion af viden og dynamisk til fremme at et godt interviewsamspil 

(Kvale, s. 151).  

Den semi-strukturerede ikke så styrende tilgang til interview er valgt, fordi jeg har formodet, at de 

interviewede ikke har en klar begrebsramme i forhold til motivation og derfor kan finde det 

vanskeligt at svare præcist på direkte formulerede spørgsmål. Det har også vist sig i interviewene, 

at de udtrykker sig forskelligt om det, jeg vil tillade mig at omtale som motivation. Jeg bookede ½ 
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time til hvert interview, da jeg forsøgte at begrænse mig i forhold til deres tid, men interviewene 

har taget 1-1½ time, fordi talelysten var stor. Interviewene belyser, hvordan og hvorfor 

professorerne i sin tid blev og fortsat er motiveret for at være ansat på DTU, og de er gemt som 

lydfiler (bilag 2).  

Her er et par eksempler på centrale spørgsmål i interviewguiden, som har vist sig at rumme særlig 

interessante svar på problemstillingen: 

 Hvorfor valgte du at søge et professorat ved DTU? 

 Hvad var afgørende for din motivation til at søge ved DTU? 

 Hvad er attraktivt ved at være professor ved DTU i forhold til andre steder du har været? 

 Hvordan forholder du dig til dansk samarbejdskultur? 

 Hvordan forholder du dig til dansk ledelseskultur og selvledelse? 

 Er der noget, som du har oplevet for lidt fokus på fra DTU’s side i forhold til internationale 

rekrutteringer? 

 Hvordan kan DTU fremme succesfulde internationale rekrutteringer? 

Da der er tale om interview af mennesker fra andre kulturer, er det vigtigt at være opmærksom 

på, at f.eks. måden spørgsmål formuleres mere eller mindre direkte, om man ser hinanden direkte 

i øjnene, hvor tæt på personen man kan tillade sig at gå i opfølgende spørgsmål osv. er forskellig 

fra en kultur til en anden. Jeg er derfor opmærksom på min fortolkning af det, jeg hører, aflæser i 

kropssprog, toneleje, mimik osv., da det kan have andre betydninger, end det jeg er i stand til at 

aflæse, fordi jeg ikke har fuldt kendskab til den interviewedes kulturelle baggrund (Kvale, s. 164). 

Det kræver evt. flere opklarende spørgsmål for at sikre, at jeg forstår den interviewede korrekt. 

Selvom det er højspecialiserede professorer jeg interviewer, er der ikke tale om eliteinterview 

med en asymmetrisk interviewrelation (Kvale, s. 167). Der er en relativ balanceret symmetri i 

interviewrelationen.  

I projektet er der fire typer referencer: 1) interviewpersoners udtalelser på egne vegne, 2) 

interviewpersoner der synes noget om andre, 3) teori- og kildehenvisninger og 4) egne vurderinger 

og tanker. Ud over interviewene benytter jeg arkivalske data (dokumenter) som DTU Expat-

undersøgelsen og Koncern HR’s beskrivelser af indsatser for udlændinge. 

For at kunne vurdere kvaliteten af det empiriske materiale er det relevant metodisk at diskutere 

materialets repræsentativitet, validitet og reliabilitet.  

Mht. repræsentativitet er der i en kvalitativ undersøgelse naturligvis ikke tale om samme form for 

statistisk repræsentativitet i forhold til en population, som hvis det havde været en kvantitativ 

undersøgelse. I denne kvalitative undersøgelse er der i stedet mulighed for at uddrage tendenser 

af empirien. Jeg har interviewet alle full professors, der frivilligt har meldt sig, og jeg har ikke 

defineret yderligere kriterier for repræsentativitet, da jeg har kunnet tale med alle 8. Der er 
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aktuelt 26 mænd og 2 kvinder som udenlandske professorer på DTU (marts 2013), og hvis alle full 

professors havde meldt sig, skulle jeg have foretaget nogle valg mht. repræsentativitet i forhold til 

køn, nationalitet, institut, professoranciennitet, alder mv. i forhold til hele professor-populationen 

på DTU set i lyset af projektets begrænsede omfang. Min refleksion om repræsentativiteten er, at 

de 10 interview er med 8 professorer og 2 andre højt specialiserede fra 7 institutter, de 

repræsenterer 9 nationaliteter (US, UK, NL, Australien, Tyskland, Finland, Italien, Grækenland og 

Colombia), de har både lang og kort professoranciennitet og de er alle mænd. Det er vanskeligt at 

tale om statistisk repræsentativitet, når et udsagn stammer fra én enkel person fra ét land. Men, 

som analysen vil vise, er der faktisk i mange tilfælde overensstemmelse mellem det en interviewet 

fortæller og teorien om nationalkulturen i det land, han kommer fra. Det er muligt at uddrage 

viden af de 10 interview, som giver et interessant billede af, hvilke nationalkulturelle forskelle og 

motivations- og vedligeholdelsesfaktorer vi på DTU bør rette fokus mod ved rekruttering og 

fastholdelse af udenlandske professorer. De vurderes at udgøre en relativ repræsentativ gruppe 

for udenlandske professorer på DTU. 

Validitet er knyttet til dokumentation og fortolkning af data og handler om at vurdere, om 

undersøgelsesresultater skaber et sandfærdigt billede af virkeligheden for interviewpersonerne. 

Måler undersøgelsen det den skal, og hvor troværdige er resultaterne? (VidBase.nsf om 

psykologiske undersøgelser). Empirien viser, at interviewrammen giver brugbare svar til 

besvarelsen fra alle 10 interviewpersoner, dvs. den måler det den skal. Jeg har reflekteret over 

besvarelsernes troværdighed, og jeg har i forbindelse med indsamling af data været bevidst om 

min egen rolle i forhold til de interviewede. Jeg er for 9 ud af 10 en ekstern fra et andet institut, og 

vi har ingen samarbejdsrelationer. Lektoren fra Transport og jeg kender hinanden, men jeg er ikke 

personaleleder for ham. Jeg har oplevet stor talelyst hos alle interviewede og har reflekteret over, 

om det mon ville have været det samme, hvis jeg havde været leder for dem eller blot fra deres 

institut. Det er min oplevelse, at de formentlig har været meget åbne og ærlige om deres 

erfaringer – både positive og negative, fordi jeg er ekstern for dem. Havde jeg været deres 

institutdirektør, nærmeste leder eller professorkollega, vil jeg formode, det kunne have påvirket 

og muligvis begrænset deres meget åbne svar i nogle situationer. Det er min vurdering, at svarene 

er troværdige, da der ikke umiddelbart er incitamenter for dem til ikke at være ærlige. 

Undersøgelsen er anonymiseret. 

Reliabilitet handler om, hvorvidt man kan stole på data. Jeg vurderer, at man kan stole på data fra 

interviewene, men det vil ikke være muligt at gå ud og interviewe 10 andre full professors og få 

præcis de samme svar. Det er netop ikke en kvantitativ undersøgelse, hvor man kan udføre samme 

undersøgelse og gentagne gange opnå samme resultat. Udsagn vil være anderledes med 10 andre 

interviewpersoner, men en del af de overordnede tendenser og resultater vil formentlig pege i 

samme retning. 

Efter refleksion over, hvordan jeg sikrer kvalitet i interviewmaterialet og gennemførelse af 

interviewene, har jeg operationaliseret problemformuleringen i forhold til relevant teori, der kan 
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tilføre størst mulig værdi som ramme om analysen. Til del I har jeg valgt Herzbergs 2-faktor-teori 

om motivations- og vedligeholdelsesfaktorer (Herzberg, 2007, s. 113), fordi den åbner mulighed 

for at analysere en række faktorer, som er vigtige for professorernes valg. Teorien kategoriserer 

faktorerne i forhold til, om de kan bidrage til direkte motivation i jobbet, eller om de alene har en 

understøttende vedligeholdelsesfunktion og kan sikre, at medarbejderen ikke bliver utilfreds.   

I del II belyser jeg, hvilken indflydelse professorers kulturelle baggrund har for rekruttering og 

fastholdelse. En succesfuld rekruttering og fastholdelse af en udenlandsk professor kræver, at 

professoren grundlæggende forstår og accepterer kulturen omkring samarbejde, ledelse og 

relationer på DTU. Det er ikke nogen selvfølge, da DTU-kulturen er væsentlig anderledes end de 

fleste andre steder i verden. Derfor har jeg valgt Hofstedes teori om fire nationalkulturelle 

dimensioner (Hofstede, 2010) som teoretisk ramme, da den strukturerer kulturelle forskelle i 

forhold til centrale dimensioner og gør det muligt at pege på forskelle, der kan have indflydelse på 

professorernes motivation for at vælge DTU og dermed rekruttering/fastholdelse.   

Diskuteres metoden ift. emne og teori, ved jeg ikke, hvor bevidste professorerne er om deres egen 

motivation, og jeg forventer ikke, at de kender f.eks. forskellen på motivations- og 

vedligeholdelsesfaktorer eller magtdistance og feminint samfund, som teorierne beskæftiger sig 

med. Her forsøger jeg at oversætte deres svar til, hvad der motiverer og betyder mere eller 

mindre for dem. Der kan også være andre ting, de er optaget af i interviewsituationen, som flytter 

fokus og kan influere på deres svar. 

Dataindsamling 

Jeg har indhentet viden og data ved, at jeg løbende deltager i et formaliseret mødeforum for 

sekretariatsledere på DTU og indgår desuden i et uformelt ledernetværk, hvor vi er 6 

sekretariatsledere, der jævnligt mødes og sparrer med hinanden om administrative 

problemstillinger – også international rekruttering. Der indgår empiri fra DTU Transport, som 

primært består i uformelle samtaler med kollegaer om international rekruttering og interview med 

den udenlandske lektor. 

Jeg har haft et indledende møde med Koncern HR’s internationale rekrutteringskonsulent, da hun 

har erfaring og materiale om DTU’s indsats for international rekruttering, herunder hvad DTU har 

succes med, og hvor der er udviklingspotentiale. Gennem Koncern HR har jeg udsendt en mail til 

hele gruppen af udlændinge på DTU, da der ikke findes en separat gruppe for udenlandske 

professorer. I mailen efterspørges professorer, der er interesserede i at deltage i et interview om 

deres motivation for at vælge ansættelse på DTU. Det har ført til overvældende mange 

tilbagemeldinger - mere end 80 fra alle typer af professorer – assistent professors (adjunkt), 

associate professors (lektor) og full professors. Jeg var ikke opmærksom på at skrive full professors 

i mailen på engelsk og har derfor fået svar fra en bredere kreds, end jeg havde forventet. Det 

bringer mig til en refleksion over, hvem henvendelsen evt. kan have afholdt fra at svare. Det kan 
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f.eks. ikke udelukkes, at der er professorer, der ikke har følt sig tilskyndet til at deltage i så bred en 

henvendelse, hvis de har læst den sådan.  

Blandt dem, der tilkendegav, at de gerne ville deltage i et interview, har jeg udvalgt alle 8 

professorer på andre institutter, der har meldt sig, en centerleder som også kan betragtes som 

højtspecialiseret og lige så vanskelig at rekruttere som professorerne, og en lektor med 

professorpotentiale på eget institut, som har været i DK i mere end 3 år, fordi jeg synes, det er 

vigtigt med institutnær erfaring fra et højt specialiseret niveau.  

Jeg kunne også have valgt at interviewe professorer, der har fravalgt DTU, da de vil kunne tegne et 

billede af, hvad de ikke oplever som attraktivt på DTU. Ved samtaler med professorer, der har 

tilvalgt DTU, har jeg dog samtidig fået input om deres oplevelse af kollegaer, der har fravalgt DTU 

eller er rejst igen hurtigt, fordi de ikke har været tilfredse med deres situation på DTU og i DK. Jeg 

kunne også have valgt at tale med andre universiteter eller private virksomheder, der rekrutterer 

højtspecialiserede medarbejdere fra udlandet. Begge disse muligheder har jeg i min afgrænsning 

fravalgt, da jeg vurderer, at de 10 interview belyser projektet bedst. Jeg betragter interview fra 

andre institutter som mere sammenlignelige med DTU Transport end interview fra andre 

universiteter eller private virksomheder, hvor der typisk ikke er tale om samme tekniske 

fagområde (DTU), eller der er tale om andre typer højtspecialiserede medarbejdere end 

professorer. Jeg anser således udsagn og erfaringer fra professorer på andre DTU-institutter som 

overførebare til at pege på muligheder for optimering på DTU Transport. 

Teoretiske perspektiver 
Her udfoldes og diskuteres teoretiske perspektiver og deres bidrag som ramme for analysen.  

Del I  

Paradigmer indenfor motivationsteori – en historisk gennemgang og diskussion 

Det historiske perspektiv på motivationsteori og psykologi startede med det behavioristiske 

paradigme i starten af 1900-tallet (Hein, 2009-1, s. 25). Behaviorismen ser individet som 

yderstyret, de kognitive processer er uinteressante og følelser formes gennem påvirkning. 

Motivation sker gennem stimulus-respons og belønning-straf dvs. fysiologiske metoder, og 

paradigmet blev i høj grad til på baggrund af dyreforsøg.  

Herefter kom det kognitive paradigme, som startede i 1930’erne og fik et egentlig gennembrud i 

1956 (ibid, s. 30). Det kognitive paradigme ser individet som både yder- og indrestyret, de 

kognitive processer er vigtige, og mennesket både reagerer på og påvirker sine omgivelser. Et 

centralt begreb er kognitiv dissonans, som handler om, at mennesket vil forsøge at reducere den 

dissonans der opstår, når der er forskellige værdier, holdninger og opfattelser.  
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I 1960’erne voksede den humanistiske psykologi frem som et nyt paradigme. Her anses mennesket 

som ydre- og indrestyret, og individet er grundlæggende sundt og godt, men bliver syg af 

demotivation og manglende behovsdækning. Der er fokus på individets spirituelle søgen og ’peak 

experiences’. Blandt de toneangivende indenfor det paradigme er bl.a. Maslow og Herzberg.  

Det er blevet efterfulgt af et eksistenspsykologisk paradigme, som ser individet som primært 

indrestyret og søgende efter livsmening gennem engagement. Fokus er, at hvis man har et 

hvorfor, kan man udholde et næsten hvilket som helst hvordan, og paradigmet er opstået som 

bl.a. forklaring på kriser. 

Projektet har udgangspunkt i det humanistiske paradigme, mere præcist i Herzbergs to-faktor- 

teori, da den har afsæt i at forebygge, at de raske bliver syge, og ikke at gøre de syge raske. I den 

humanistiske psykologi anses mennesket for at have en intention om at forme sit eget liv i en 

søgen efter livets mening (ibid, s. 36-37), og menneskets søgen kommer særligt til udtryk i det 

øverste niveau i Maslows behovspyramide, hvor det selvaktualiserende menneske er placeret 

(uddybes senere). Jeg anser den humanistiske psykologi og især Herzbergs bidrag som mere 

velegnet til analyser relateret til arbejdssituationer som i casen end andre retningen 

(behaviorisme, kognitivisme) inden for psykologien, fordi Herzbergs teori har en fordel i, at den 

har udgangspunkt i arbejdsrelaterede undersøgelser af motivationsfaktorer og har fokus på 

selvrealisering og ’peak experiences’, hvilket der hverken opereres med i det kognitive eller 

behavioristiske paradigme. Jeg anser dog ikke behaviorismen som et uaktuelt paradigme i forhold 

til motivation, da elementer herfra fortsat spiller en central rolle i f.eks. virksomheders 

incitamentsystemer, hvor belønning-straf stadig er adfærdsregulerende. Det eksistenspsykologiske 

paradigme har en svaghed i forhold til projektet i og med, at det primært ser mennesket som 

indrestyret, og det er ikke tilstrækkeligt i projektkonteksten, hvor der også er en række 

ydrestyrede faktorer, der spiller en rolle i forhold til motivation. 

Herzbergs 2-faktor-teori og refleksion 

Jeg tager udgangspunkt i Herzbergs teori som ramme om analysen i del I. Her følger en uddybning 

af teorien, som sondrer mellem motivations- og hygiejne/vedligeholdelsesfaktorer. Herzberg ser 

motivationsfaktorer som primært indrestyret, de knytter sig til jobtilfredshed, og de kan skabe 

motivation, og skaber ikke direkte demotivation. Motivationsfaktorer tilfredsstiller individets 

behov for selvaktualisering (Herzberg, 2007, s. 114). Vedligeholdelsesfaktorer er primært 

ydrestyret, de knytter sig til jobutilfredshed, og de skaber ikke egentlig motivation (ibid, s. 113). 

Det er en interessant begrebs- og forståelsesramme, som gør det muligt at sondre mellem, hvilke 

faktorer der spiller en afgørende rolle for at opnå højtspecialiserede medarbejderes commitment 

og motivation for arbejdet, og hvilke faktorer der kan betragtes som vedligeholdelsesfaktorer, som 

spiller en væsentlig rolle for medarbejderne, således at de ikke er utilfredse med deres job, men 

de skaber ikke direkte motivation. Herzbergs første undersøgelse er fra 1959 og efterfølgende har 

mange undersøgelser på andre områder bekræftet resultaterne. 
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I analysen er begge typer faktorer interessante, fordi det handler om at sikre, at vedligeholdelses-

faktorerne er tilfredsstillede for professorerne, så de ikke bliver utilfredse med deres job. Vigtigst 

er at opnå professorernes direkte motivation, da de er på DTU for at udvikle og skabe nyt på deres 

forskningsområde, og jeg antager, at deres succes hænger tæt sammen med, om de er drevet af 

motivation. 

Herzbergs 2-faktor-teori – model A:   

Vedligeholdelsesfaktorer Motivationsfaktorer 

 Firmapolitik 

 Ledelse 

 Løn 

 Interpersonelle relationer 

 Arbejdsforhold 

 Vækstmulighed 

 Private faktorer 

 Status 

 Jobsikkerhed 

 Præstation 

 Anerkendelse 

 Selve arbejdet 

 Ansvar 

 Forfremmelse 

Modellen beror på Herzbergs empiriske fund. Afhængig af tid, sted, kultur, målgruppe, individuelle 

præferencer osv. kan det variere, hvilke variable der hører til under hhv. vedligeholdelses- og 

motivationsfaktorer. Analysen fører til justeringer af Herzbergs model, således at casens kontekst 

er afgørende for, hvilke faktorer der spiller en rolle, og hvilken kategori de tilhører. 

Herzberg skelner mellem movement og motivation ved, at han har iagttaget, at positive 

belønninger (KITA’er) i bedste fald fører til compliance og kortvarig ændring (movement) i 

medarbejdernes adfærd, ikke til commitment og indre motivation (Hein, 2009-1, s. 123). Samtidig 

er KITA’er dyre og fanger virksomheden i en ond spiral. Løsningen, dvs. nøglen til den indre 

generator, er refleksion med baggrund i FAE-modellen og critical incident-metoden (ibid, s. 124). 

Herzbergs critical incident metode går ud på at arketypebestemme medarbejdere efter FAE-

modellen (Faktorer, Attitude, Effekt): 

2. Faktorer 1. Attitude 3. Effekt 

Hvilke faktorer bidrog til at 
give dig det største kick? 
Hvorfor? 

Beskriv din bedste arbejdsdag 
nogensinde – den dag du fik 
dit største kick. 

Hvor lang tid varede kicket? 
Hvilken effekt havde det på din 
arbejdsglæde (livsmening), 
opgaveudførelse osv.? 

 

Med to-faktor-teorien kan der etableres en forståelsesramme for de empiriske data, som giver 

mulighed for at udlede, hvilke motivations- og vedligeholdelsesfaktorer DTU Transport har 

indflydelse på at styrke i forhold til rekruttering og fastholdelse af udenlandske professorer, som 

er forudsætningen for, at instituttet opnår forskningshøjde på nye områder.  
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Teoretisk diskussion af Herzberg, Maslow og Hein 

Maslow opstiller en behovspyramide, hvor f.eks. fysiologiske og sikkerhedsbehov er placeret 

nederst som grundlæggende behov, der skal dækkes, før næste behovsniveau indtræder (ibid, s. 

71). De grundlæggende menneskelige behov hos Maslow har visse ligheder med Herzbergs 

vedligeholdelsesfaktorer. Maslow peger på, at nogle mennesker har et helt særligt behov for 

selvaktualisering, der kan indtræde, selvom de underliggende behov ikke er dækket, og det 

knytter han især til kreative mennesker (ibid, s. 85). Det handler om et behov for at udvikle, skabe 

og tage ansvar gennem deres arbejde, som de føler sig i pagt med. Kreative mennesker har oftere 

et behov for selvaktualisering, end det man ser hos andre. Maslows teori om det 

selvaktualiserende menneske kom til før Herzbergs teori om motivations- og 

vedligeholdelsesfaktorer og er her et relevant supplement til Herzberg.  

Maslows selvaktualiserende menneske er interessant i forhold til projektet, da det har mange 

ligheder med professorer. Professorer kan betragtes som kreative og optændt af en mission i livet, 

som ofte ligger uden for dem selv, og de udviser et stort behov for at udløse eget fulde potentiale, 

ligesom de er i stand til at fokusere på selvaktualisering, selvom andre mere grundlæggende 

behov ikke er opfyldt. 

Maslow og Herzbergs teorier er blevet til for længe siden, og det er værd at reflektere over, hvad 

det betyder for en nutidig problemstilling. Teorierne har vist sig stadig at være gyldige i deres 

grundlæggende antagelser og forklaringer omkring motivation, selvom de stammer fra 

undersøgelser tilbage i industrisamfundet, og vi siden har bevæget os over i et videnssamfund. 

Herzbergs deling i motivations- og vedligeholdelsesfaktorer er afhængig af tid, sted, kultur, 

målgruppe m.fl., og han understreger, at det kan variere, hvilke faktorer der hører til under 

henholdsvis motivation og vedligeholdelse afhængig af kontekst. Jeg vil i analysen argumentere for 

nogle konkrete justeringer i Herzbergs model i forhold til casens kontekst med udenlandske 

professorer og et mere internationalt arbejdsliv. 

Hein er kommet til i nyere tid som motivationsteoretiker (Hein 2009-1+2) og har i en årrække 

beskæftiget sig med motivation i forhold til kaldsbaserede professioner og ledelse af 

fagprofessionelle samt motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere. Heins 

bidrag til motivationsteori handler om, at hun kategoriserer medarbejdere i primadonnaer, 

præstationstrippere (ekstroverte og introverte), pragmatikere og lønmodtagere og undersøger, 

hvilken form for ledelse der er hensigtsmæssig i forhold til disse typer medarbejdere. Hein bygger 

videre på Maslow og Herzberg og bidrager især med teori om primadonnaledelse og ledelse af 

præstationstrippere, hvilket er de to kategorier, som de fleste højtspecialiserede professorer 

befinder sig i. Hein peger på, at mange medarbejdere befinder sig i flere af kategorierne samtidig, 

men det er muligt at placere en medarbejder i forhold til primær præference ved hjælp af FAE-

metoden. Med viden om, hvad der har givet medarbejderen det største kick af motivation i en 

arbejdssituation, er det ifølge Hein muligt at fastslå, hvilken arketype medarbejder der er tale om.  
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Det kan være relevant at vide om en professor er primadonna eller præstationstripper i forhold til 

de faktorer, der motiverer, da primadonnaen f.eks. opfatter arbejdet som et kald i modsætning til 

den ekstroverte præstationstripper, som ser arbejdet som en konkurrence og for den introverte 

præstationstripper, er arbejdet en søgen. Med arketypernes forskellige forhold til arbejdet er der 

også en forskellig vægtning af faktorerne, der motiverer arketypen.  

Kritik af Herzberg 

Kritikken af Herzberg knytter sig til, at der kan stilles spørgsmålstegn ved om en medarbejder altid 

vil være primært én arketype jf. FAE-metoden, da medarbejdere typisk er mere sammensatte end 

som så. Jeg er også kritisk overfor, at de indre motivationsfaktorer som selve arbejdet ikke skulle 

kunne føre til demotivation. Hvad ville f.eks. en professor opleve, hvis selve arbejdet er en primær 

driver for hende/ham, og der er forhold i selve arbejdet, som forhindrer oplevelsen af motivation 

– det må logisk set kunne virke demotiverende. Herzbergs opdeling af faktorer i motivations- og 

vedligeholdelsesfaktorer bør diskuteres i forhold til den konkrete kontekst, og den udfordrer og 

modellerer jeg på i projektet, således at den giver mening i forhold til casen. Også FAE-metoden 

har et kritisk element i sig ved, at den er baseret på, at der skabes en dialog med den 

interviewede, hvor sikkerheden for, at intervieweren forstår den interviewede korrekt ikke er 

givet. Her kan det også betyde noget, om den interviewede er mere eller mindre reflekterende, og 

hvilket uddannelsesniveau medarbejderen har, da det ikke er givet, at alle medarbejderkategorier 

har lige nemt ved at følge en dialog om motivation. 

 

Del II 

Hofstedes 4-dimensioners model om nationale kulturforskelle 

Hofstedes teori om fire nationalkulturelle dimensioner om nationale forskelle er teoretisk afsæt 

for del II, da den velegnet som struktur på analysen af interviewene, fordi den kan bidrage til 

forståelse af, hvorfor de interviewede oplever kultur, normer, ledelse og samarbejde på DTU som 

mere eller mindre vanskeligt at indgå i, og det har indflydelse på deres motivation for at vælge 

ansættelse på DTU. Hofstede viser, at der på trods af en enorm variation i menneskers mentalitet 

(tankegang, følelser og handlemåde) alligevel er en struktur i forskelligheden. 

Hofstede ser mønstre for tanker, følelser og handlinger som mental programmering eller hjernens 

software. Og hjernens software er kultur (Hofstede, 2010, s. 20-21). Kultur er altid et kollektivt 

fænomen, fordi kulturen i det mindste delvis er fælles for mennesker, der bor eller har boet 

indenfor det samme sociale miljø, dvs. der hvor kulturen er indlært, og den består af uskrevne 

regler for social adfærd. Det er den kollektive mentale programmering, der adskiller medlemmer 

af én gruppe eller kategori fra medlemmer af andre. Kultur er tillært og ikke medfødt. Når mønstre 
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for tanker, følelser og handlinger er indarbejdet, kræver det, at de afkodes, før man er i stand til at 

lære noget andet. Og det er langt vanskeligere at afkode noget end at lære det i første omgang. 

Sammenlignelige kulturstudier tager udgangspunkt i måling af værdier, da værdier i højere grad 

end sædvaner udgør det stabile element i kulturen (ibid, s. 44). Hofstede har undersøgt værdier 

ved at se på det store multinationale selskab IBM’s lokale datterselskaber i over 50 lande fra 

slutningen af 1960’erne og op i 70’erne. Medarbejderne var perfekt matchede populationer, idet 

de er matchede i enhver henseende, undtagen hvad angår nationalitet, hvilket gør, at virkningen 

af nationalitetsforskelle kommer tydeligt frem. Svarene afslørede fælles problemer, men på 

følgende områder var løsningerne forskellige fra land til land: 

A. Social ulighed, herunder også forholdet til autoriteter 

B. Forholdet mellem den enkelte og gruppen 

C. Opfattelsen af maskulinitet og femininitet, dvs. de sociale og følelsesmæssige 

implikationer af at være født som dreng eller pige. 

D. Hvordan man forholder sig over for usikkerhed og flertydighed i forbindelse med 

kontrol af aggression og udtryk for følelser. 

De fire problemområder, hvor der er kulturelle forskelle, udgør Hofstedes fire kulturelle 

dimensioner, som jeg har valgt at benytte som ramme om analysen af professorers forhold til 

DTU-kulturen, og de er: 

A. Magtdistance 

B. Kollektivisme versus individualisme 

C. Feminint versus maskulint samfund 

D. Usikkerhedsundvigelse 

Disse udgør en 4-dimensionel model af nationale forskelle, og uddybes alle i analysen. Hvert land 

karakteriseres med et pointtal for hver dimension, og det placerer landet et sted på skalaen i 

forhold til øvrige lande. Hofstede har siden arbejdet med en femte dimension om, hvor lang- eller 

kortsigtede værdier et samfund tænker i, og en sjette dimension om løssluppenhed overfor 

tilbageholdenhed (Ørholst, s. 129+133), men da disse dimensioner ikke er lige så velbeskrevet i 

Hofstedes undersøgelse, afgrænses projektet til de fire udførligt beskrevne dimensioner. 

Diskussion og kritik af Hofstede  

Hofstedes kulturelle dimensioner er placeret i en bestemt national kontekst, ligesom 

motivationsteori også altid vil være placeret i en bestemt kontekst, og man kan således reflektere 

over, om professorer fra f.eks. lande med høj magtdistance - i modsætning til DK – vil blive 
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demotiveret, hvis de ansættes på DTU, hvor de forventes at kunne arbejde med lav magtdistance 

mellem leder og medarbejder og optræde mindre autoritære. 

Det er min overbevisning, at det er vigtigt for udenlandske professorer at kunne forstå dansk 

samarbejde, ledelse og relationer for at kunne udfolde deres fulde potentiale. Det er også vigtigt, 

at vi har viden om nationalkulturelle forskelle mellem DTU og udenlandske professorer, således at 

vi kan understøtte udlændinge i at falde hurtigt til på DTU. En vigtig pointe i både Hofstede og 

Nørmarks bidrag (Nørmark, 2011) er, at de peger på, at det i høj grad er os danskere, der er 

væsentlig anderledes i forhold til f.eks. ledelse, samarbejde og relationer end de fleste andre 

lande. Vi er ofte tilbøjelige til at tro, at det er de udenlandske medarbejdere, der er mest 

anderledes. Det er de i DK, hvor de udgør et mindretal. Men det er os selv, der tilhører en lille 

gruppe af lande med en del fælles karaktertræk, mens det store flertal ikke ligner danskere. 

Hofstede udpeger, hvor vanskelighederne især kan være. 

Hofstedes undersøgelser er gennemført siden 60’erne, og man kan reflektere over, om 

samfundsudviklingen siden har påvirket nationalkulturer og ændret dem undervejs. En kultur er 

dynamisk og påvirkes af omgivelserne. Globaliseringen og den teknologiske udvikling har taget fart 

og har mindsket afstanden mellem nationer på nogle områder. Det er derfor interessant, at 

Hofstedes undersøgelse har kunnet gentages mange gange siden, og hovedresultaterne viser sig at 

være de samme. Der er derfor ikke noget, der tyder på, at nationalkultur ændrer sig hurtigt. 

Kulturer er dynamiske, og der kan komme nye nuancer til, men grundlæggende kulturændringer 

ser ud til at have en lang tidshorisont, og Hofstedes fund holder stadig i dag.  

Hvis jeg skal forestille mig et eksempel, der vil kunne skabe et brud med Hofstedes fund, f.eks. 

omkring at danskere har lav grad af usikkerhedsundvigelse, så vil en politisk beslutning om, at 

velfærdsstaten ikke længere skal holde hånden under alle formentlig få gennemslag i indekset. 
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Analysen 

Analysen består af del I og II, som relaterer sig til de to underspørgsmål i problemformuleringen, 

og samles op i to delkonklusioner.  

Del I: Udenlandske professorers tilfredshed og motivation 

Herzbergs vedligeholdelsesfaktorer 

En overraskende stor del af interviewtiden kom til at handle om vedligeholdelsesfaktorer, som 

ifølge Herzberg (Hein, 2009-1, s. 136) ikke kan skabe egentlig motivation, men til gengæld kan de 

skabe utilfredshed med et job, hvis de ikke er opfyldt. Når arbejdsforholdene er optimale, er 

medarbejderen ikke utilfreds, men heller ikke tilfreds. Ved at dække medarbejdernes behov for 

vedligeholdelsesfaktorer forebygges utilfredshed.  

Her analyseres og diskuteres empirien med udgangspunkt i Herzbergs fund for at afdække, 

hvordan professorerne forholder sig til vedligeholdelsesfaktorer, og hvor vigtige de er, for at de 

ikke er utilfredse med deres job på DTU. Jeg argumenterer for at supplere Herzbergs model med 

flere faktorer, som har vist sig at spille en selvstændig rolle for de udenlandske professorer i 

projektet, ligesom jeg flytter enkelte faktorer fra vedligehold til motivation. 

 

DTU-indsatser og retningslinjer (firmapolitik) 

Firmapolitik og administration kan ifølge Herzberg skabe utilfredshed med jobbet, og især hvis det 

handler om oplevelsen af ineffektiv firmapolitik og administration (Herzberg, s. 71, Hein s. 131). 

Firmapolitik kan omhandle mange emner, og i interviewene handler det om indsatser, der særligt 

er målrettet udenlandske professorers interesser. Det er konkret a) opslag og synliggørelse af 

ledige professorater, b) ansættelsesprocessen, c) relocation (flytning til DK) og d) DTU-indsatser 

for integration og netværk for udlændinge. Jeg vælger derfor at kalde det DTU-indsatser og 

retningslinjer i stedet for firmapolitik. 

a) Synliggørelse af ledige professorater 

DTU benytter en lang række nationale og internationale tidsskrifter, jobsites og andre trykte 

medier til opslag. Det enkelte institut skal være opmærksomt på særlige sites, tidsskrifter eller 

trykte medier inden for det konkrete fagområde, som professoropslaget knytter sig til. Flere 

interviewede undrede sig over, at DTU er for lidt synlig i oplagte internationale medier. Nogle 

kunne konkret nævne relevante tidsskrifter og portaler indenfor deres specifikke område, som 

instituttet ikke har fokus på. 

Institutterne bruger faglige netværk og kontakter typisk direkte potentielle kandidater, man er 

interesseret i, og som er kendt fra tidligere samarbejde. Selvom professorerne kender hinanden 

internationalt indenfor et forskningsområde, er der dog en bevidsthed om, at der kan være 
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potentielle kandidater i forskningslommer andre steder i verden, som instituttet ikke kender dvs. 

blinde vinkler. Dem er der behov for at nå ud til. 

Anbefaling 

 Øge opmærksomheden på, at opslag skal i alle relevante internationale tidsskrifter og være 

on-line alle relevante steder indenfor forskningsområdet.  

 Fokus på i eget netværk at efterspørge anbefalinger af potentielle kandidater i andre 

miljøer, som man ikke selv samarbejder med. 

 

b) Ansættelsesproces for professorer 

En enkelt af de interviewede er ansat for så længe siden, at det, som han udtrykker det, var helt 

uden struktur for 20 år siden og alene baseret på gensidig tillid og et stykke papir med titel og løn. 

Der er siden sket en del. På flere institutter har der udviklet sig en praksis med ansættelsesproces-

sen som to parallelle forløb. Ét for den faglige del med bedømmelse og ansættelse - og et andet 

om de praktiske forhold ved at flytte til DK (bolig, ægtefælle/arbejde, børn/skoler, 

økonomi/skat/købekraft), som en konsulent fra Koncern HR kører. Det er nyt, for de fleste 

interviewede refererer til andre processer, da de blev ansat.  

Flere understreger, at det er vigtigt for dem at få afklaret de praktiske og økonomiske forhold i et 

andet regi end det faglige med institutdirektør og kommende professorkollegaer. De ønsker ikke 

at drøfte økonomi og praktiske forhold med de samme personer, som de har dialogen om den 

faglige del med. Flere oplever, at det kan sende forkerte signaler til ansættelsesudvalget, hvis også 

de praktiske forhold drøftes i samme regi. Samtidig er de praktiske forhold ofte en væsentlig 

forudsætning for, at en rekruttering lykkes. Hvis ikke de praktiske forhold er afklaret, så forlænger 

det ansættelsesprocessen unødigt, fordi professoren har behov for det samlede overblik inden 

underskrift på kontrakt. 

Anbefaling 

 Ansættelsesprocessen for udenlandske professorer kan forkortes, hvis den konsekvent 

køres som to parallelle processer – én for det faglige og én for det praktiske. Det praktiseres 

på nogle institutter i samarbejde med Koncern HR og skaber hurtigere samlet afklaring. 

 Det er en fordel, at Koncern HR kører den praktiske del, således at det ligger udenfor det 

institut, hvor professoren ansættes. Professorerne foretrækker dialogen med en ekstern. 

c) Relocation 

Det er et vigtigt issue for udenlandske professorer. DTU har ikke en koncernpolitik på det område, 

det er op til hvert institut at afgøre, hvilken støtte der tilbydes til professorer. Interviewene viser, 

at mange har oplevet at få ganske betragtelige summer eller økonomiske ’relocationpakker’, når 

de er tiltrådt på andre universiteter. Især dem, der kommer fra USA, Australien, UK og Holland har 
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oplevet, at instituttet er modvilligt til at finansiere flytteomkostninger. At modtage 100.000 kr. 

betragter mange af de interviewede ikke som en særlig stor håndsrækning, da det ikke dækker 

deres faktiske omkostninger.  

Mange peger på, at det er en vigtig faktor, som bør forbedres, således at DTU afholder alle 

relocationudgifter for en udenlandsk professor. Sådan er det på mange andre højtplacerede 

universiteter, og det er også forventningen til DTU, hvis DTU skal være et attraktivt universitet for 

faglige spydspidser. Mange har nævnt, at de ikke bryder sig om, at de individuelt skal forhandle en 

løsning. De vil foretrække, at der er en DTU- eller institutpolitik for relocation. 

Anbefaling 

 Professorer anbefaler en DTU- eller institutpolitik for relocation for at undgå en individuel 

forhandling. 

d) DTU-indsatser for integration og netværk for udlændinge 

Professorer tillægger ikke personalepolitik og særlige indsatser for udlændinge nogen væsentlig 

betydning i interviewene. Flere er kommet til DTU længe inden, der var sådanne initiativer. Andre 

er kommet i nyere tid og har deltaget i enkelte møder og har derigennem fået et netværk i DK. En 

del har nedprioriteret at deltage i indsatser i starten, fordi der er så meget andet, der er vigtigt for 

dem rent fagligt. Efterfølgende synes de, det er for sent at deltage.  

Mange nævner, at de ikke har behov at deltage i DTU-indsatser, da de dækker deres behov andre 

steder, primært gennem deres faglige og internationale netværk. Der er grund til at være kritisk 

overfor disse svar, da en del af de elementer, de senere nævner som store udfordringer ved at 

komme til DTU og DK, netop indgår i introen. 

DTU anbefaler nyansatte udlændinge med ægtefælle at deltage i ”Living Crash Course”, som er et 

1-dags kursus, hvor antropolog Dennis Nørmark informerer dem om, hvad de kan forvente sig i DK 

og med fokus på, hvor dansk kultur skiller sig ud. Det giver nyttig information og forklaringer på 

mange af de problemstillinger, som interviewene har vist, at udlændinge oplever som 

udfordringer. 

Det er værdifuldt for en nyansat udlænding, at Koncern HR nu tilbyder et personligt møde 

umiddelbart efter ankomst. Der er fokus på, hvilke behov den nyansatte konkret har, og 

informationen tilpasses det, den nye medarbejder konkret er modtagelig for fremfor for meget 

generel info. 

På instituttet er en vigtig intro, som en skotte udtrykker det, at institutdirektøren fortæller, 

hvordan klaveret spiller lige fra starten. Det er nødvendigt at være eksplicit om kulturen og måden 

tingene foregår på, for ellers bruger man som udlænding uforholdsmæssig lang tid på at forstå og 

fortolke kulturen. 
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Anbefaling 

 Living Crash Course om dansk kultur gøres obligatorisk for alle udlændinge og partner. 

 Behov for at institutdirektør ifm. introduktionen skaber transparens om institutkulturen. 

 

Ledelse 

Herzberg adskiller ledelse fra andre interpersonelle relationer ved at se på kompetence-

inkompetence og fairness-unfairness (ibid, s. 47, Hein s. 131) som elementer, der kan fremkalde 

følelser og påvirke motivationen hos medarbejderne. 

Mange af de interviewede fortalte, at de havde undersøgt ledelsesforhold, herunder 

direktionssammensætning, da de begyndte at interessere sig for DTU. En bemærkning som jeg 

lagde især mærke til, at DTU’s direktion alene består af danskere viser, at professorerne hæfter sig 

ved sammensætningen.  

Flere nævnte også, at de ser det som et udtryk for, at DTU ikke er særlig internationalt 

orientereret ledelsesmæssigt, at der f.eks. tales dansk på direktørmøder, og at koncernsproget er 

dansk. Nogle institutter har indført engelsk som institutsprog, især hvis institutdirektøren ikke er 

dansk. Det taler de udenlandske professorer indbyrdes om, men ikke særlig højt, da de opfatter 

det som et følsomt emne. Flere udtrykker, at det siger noget om DTU’s 

internationaliseringsniveau. 

Omkring ledelse på institutterne hæfter, de sig ved udviklingen fra, at professorer tidligere blev 

ansat af øvrige professorer, til at der med den nye universitetslov er sket en professionalisering af 

ledelse, således at professoransættelser nu sker gennem særligt sammensatte ansættelses- og 

bedømmelsesudvalg. Enkelte bryder sig ikke om den nye ansættelsesproces og oplever den som 

uhensigtsmæssig eller unfair, da de mener, professorgruppen er mere kompetent til at bedømme 

og ansætte end et professionelt sammensat udvalg, der inkluderer administrative ledere. 

Mange kommenterer, at de ser DTU som meget top-down-styret. En oplever DTU som mere top-

styret end noget andet universitet, og direktion og direktørkreds som hævet over professorerne, 

selvom det er professorerne man kalder stjernerne på DTU. En anden relativ nyansat professor 

nævner, at han er usikker på, hvor ledelse og magt egentlig er placeret på DTU. 

Supplerende siger Hein, at ledelse målrettet den relevante medarbejderarketype (primadonna, 

præstationstripper osv.) spiller en væsentlig rolle for højtspecialiserede medarbejderes som 

professorer og deres muligheder for at udfolde deres fulde potentiale. En primadonna har behov 

for skærmende lederskab for at præstere og være kreativ. Den ekstroverte præstationstripper har 

behov for en leder, der i store forsamlinger anerkender unikke præstationer. God og fair ledelse 
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spiller en vigtig rolle for professorer, og afhængig af hvilken arketype de tilhører, er det vigtigt, at 

institutterne er opmærksomme på, at god ledelse ikke er det samme for alle. 

Man kan diskutere om ledelse er en vedligeholdelses- eller motivationsfaktor. Herzberg har 

placeret ledelse som en vedligeholdelsesfaktor, fordi dårlig ledelse kan føre til utilfredshed med 

jobbet. Man kunne også argumentere for, at god og inspirerende ledelse kan være en direkte 

motivationsfaktor for en medarbejder i hvert fald i kombination med at skabe de optimale 

udviklingsmuligheder for medarbejderen.     

Anbefaling 

 Reflektere over, at DTU ikke opfattes som ledelsesmæssigt lige så internationalt som mange 

andre højt placerede universiteter, primært fordi direktionen alene består af danskere og 

koncernsproget er dansk. 

 Reflektere over, at DTU opleves som mere top-styret end andre højt placerede universiteter. 

 God ledelse er ikke det samme for alle professorer – afhængig af hvilke arketype de tilhører, 

skal ledelse tilpasses den enkeltes behov. 

 

Løn 

Det handler om alle handlingsforløb, hvor kompensation spiller en rolle. Lønkategorien handler 

både om lønforhøjelser, tildeling af frynsegoder og uindfriede forventninger til f.eks. 

lønforhøjelser (ibid s. 46, Hein s. 130). Afhængig af, hvor de udenlandske professorer kommer fra, 

før de rekrutteres til DTU, så er lønnen efter skat for nogle (Syd- og Østeuropa, Mellemamerika, 

Asien, Australien) væsentlig eller lidt bedre på DTU, end den de tidligere har fået. For andre (US, 

UK, NL, Tyskland) er løn efter skat ikke lige så attraktiv i DK. Flere siger, at det ikke er lønnen, der 

er afgørende for deres valg af universitet, det er helt andre faktorer. Alle interviewede fra lande 

med højere professorløn end DK kender eksempler på kollegaer, der ikke vil gå ned i levestandard, 

og derfor kun har været kort tid på DTU eller helt har fravalgt DTU, fordi familiens samlede 

økonomiske situation ikke er attraktiv på DTU. 

I udlandet (US, UK, Australien, NL, Tyskland) lever mange professorer i en familie med en 

hjemmegående hustru, der tager sig af børn og hjemmefront, og familien lever af én professorløn. 

Her oplever de nedgang i levestandard, da det er vanskeligt at leve af én indtægt, især hvis de 

forventer en hjemmegående hustru, et stort hus i et godt kvarter, flere biler, au-pair i huset, børn i 

privatskoler osv. Det rækker en professorløn i DK ikke til. 

Interviewene viser, at DTU primært kan rekruttere udenlandske professorer fra lande med et 

samlet lavere lønniveau end DTU eller professorer, der ikke har fokus på løn, men vægter andre 

faktorer højere. Der er to eksempler på, at professorer har valgt DTU på trods af, at det giver dem 
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en lavere løn efter skat, end den de havde, hvor de kom fra (USA, NL). De har andre grunde til at 

vælge DTU. 

Attraktive skatteregler for forskere de første fem år i DK er en parameter, som indgår i 

overvejelserne hos udenlandske professorer. Flere gav udtryk for, at de har behov for at kunne 

tale med Koncern HR om dansk købekraft i forhold til en professorløn. De har behov for 

transparens omkring økonomi, således at de ved, hvilket liv de kan føre i DK med en professorløn. 

Flere fortalte, at de har været vant til en ’start package’, når de tiltrådte på universiteter i udlandet 

og nogle steder en ’golden start package’. Det savner de på DTU, da det vanskeliggør opstarten, at 

de ikke har egne projektmidler, kan ansætte de forskere, de har brug for og en personlig assistent. 

På DTU skal de selv skaffe forskningsmidler, og det er nyt for flere af dem. En ’golden start 

package’ kan være på meget store beløb f.eks. 20 mio. kr., så det gør en forskel, om den følger 

med. Til gengæld følger der også bundne forpligtelser med en ’golden start package’ f.eks. i 

forhold til industrien, og dem savner de ikke. Nogle fremhæver, at de foretrækker at arbejde med 

færre projektmidler mod til gengæld ikke at være i lommen på industrien. 

Løn opfattet som en vedligeholdelsesfaktor er kontroversiel i det private erhvervsliv, da mange 

virksomheder italesætter løn som en motivationsfaktor, der skal fremme store præstationer. 

Herzberg mener ikke, løn fremmer den indre motivation hos medarbejderne. Det er mange 

virksomheder uenige i, da bonussystemer er opbygget omkring voksende lønpakker i troen på, at 

løn motiverer medarbejderne til at præstere bedre.  

Anbefalinger 

 Koncern HR skal skabe transparens omkring dansk købekraft for en professorløn for at 

afstemme forventninger til familiens mulige levestandard. 

 Det kan omtales, at DTU ikke opererer med ’golden start packages’, men tilbyder andre 

attraktive vilkår. 

 DTU har mulighed for at rekruttere professorer fra lande med et højere lønniveau end DK, som 

har andet fokus end løn – og lettest er rekruttering af professorer med lavere aktuelt 

lønniveau.  

 

Interpersonelle relationer 

Interpersonelle relationer vedrører alle typer af relationer internt i virksomheden (ibid, s. 46, Hein 

s. 130). Interpersonelle relationer handler i denne kontekst om, hvilke relationer eller tilknytning 

de har til DTU/DK, inden de kommer. Der har vist sig en tydelig sammenhæng mellem, at de fleste 

- faktisk 9 ud af 10 - allerede inden, de kom til DTU, havde en særlig tilknytning til DTU/DK, eller de 

har fået det efterfølgende. 
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 Én valgte DTU, da han i forvejen samarbejdede med en professor på instituttet 

 Én havde tidligere været ph.d. på DTU og kendte kollegaer og kultur, dvs. nem indgang. 

 Én valgte DTU, fordi instituttet, han er på, er fagligt førende, og han har dansk oprindelse 

og føler sig særlig beslægtet med DK 

 Én har tidligere været gæsteforsker på DTU 

 Fem havde dansk partner, inden de kom, eller har fået det efterfølgende. 

 Kun én er helt uden særlige relationer til DTU/DK. 

Der er således langt større sandsynlighed for at kunne rekruttere og fastholde en professor, 

såfremt han enten på forhånd har eller undervejs får en særlig tilknytning til DTU/DK. 

Anbefaling 

 Det gavner DTU’s rekrutteringsmuligheder at have udenlandske gæsteforskere og at danske 

forskere tager på udenlandsophold, da det skaber internationale relationer. Det gavner også 

rekrutteringen af professorer, at især danske kvinder rejser ud i verden, hvor de kan møde en 

professor! 

 

Arbejdsforhold 

Se under motivationsfaktorer senere i analysen. 

 

Vækstmulighed  

Se under motivationsfaktorer. 

 

Private faktorer 

Det handler om situationer, hvor arbejdslivet har haft betydning for medarbejderens privatliv (ibid 

s. 48, Hein s. 132), og det er særligt relevant for udlændinge, som flytter familiens liv til DK. Et 

eksempel på en privat faktor, der kan spille en afgørende rolle for, hvor længe det er muligt at 

fastholde en professor på DTU er, som en udtrykte det min kone er uddannet arkitekt og har efter 

2½ år i DK endnu ikke kunnet finde et relevant job, og jeg har lovet hende, at vi max. giver det en 

chance endnu et år i DK, og ellers tager vi hjem igen. 

Anbefaling 

 Instituttet har interesse i, at professorens familie trives og at partneren knyttes til DTU’s 

mentorordning. 
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Status 

Det handler om situationer, hvor medarbejderens status påvirker jobtilfredsheden (ibid s. 49, Hein 

s. 132). Der er status i at opnå et professorat, og det er noget helt andet end at være 

lektor/seniorforsker, selvom der f.eks. kun er en ubetydelig lønforskel i DK. Det er en faglig og 

personlig anerkendelse. Flere refererer til, at de var i en lektorstilling og greb chancen for at blive 

professor, da muligheden opstod på DTU. En enkel fremhæver, at det er nemmere at være en 

”ener” i DK, end det er på de store internationale universiteter, og det kan tiltrække nogle 

udenlandske professorer. Der følger ikke meget komfort med som professor på DTU, da man f.eks. 

ikke får egen sekretær som mange andre steder. 

 

Jobsikkerhed 

Det handler om, hvorvidt man er fastansat eller ej (ibid s. 49, Hein s. 132). En græker nævnte, at 

jobsikkerheden på DTU er højere, end hvis han tog tilbage til Grækenland, og det gælder 

formentlig også mht. Italien. Øvrige nationaliteter beskæftigede sig ikke med jobsikkerhed. 

 

Supplerende vedligeholdelsesfaktorer i casen 

Jeg mener, at der med fordel kan tilføjes to vedligeholdelsesfaktorer – kultur og sprog - da disse 

også kan skabe jobutilfredshed, hvis enten medarbejderen ikke forstår og taler sproget eller har 

forståelse og accept af kulturen. Hverken kultur eller sprog kan formentlig i sig selv skabe indre 

motivation. 

 

Kultur  

Den danske nationalkultur stikker væsentlig ud fra de fleste andre nationalkulturer i verden 

(Nørmark, 2011+Hofstede, 2010), og danskere kan have en tilbøjelighed til at se udlændinge i DK 

som mærkelige, selvom det mere er os danskere, der er anderledes end de flest. Nørmark peger 

på typiske eksempler, hvor de kulturelle forskelle bliver tydelige i arbejdssituationer (s. 128-133): 

 Den egalitære kulturs mennesker (danskere) synes, at medarbejderne fra hierarkiske 

kulturer skal have alt forklaret 

 Hierarkisk orienterede medarbejdere forstår ikke beslutningsgangene i den danske 

organisationsstruktur, som opleves som meget uigennemskuelig, og det er svært at finde 

ud af, hvem der bestemmer. 

 Hierarkisk orienterede ledere oplever sure egalitære medarbejdere, der er irriterede over 

ikke at blive taget med på råd 
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 Hierarkisk orienterede ledere oplever, at deres privileger bortfalder 

I interviewene blev det klart, at der er store kulturelle forskelle. Selv mellem vores nærmeste 

naboer som Finland og Tyskland, er der på mange områder markante kulturforskelle, der kan 

skabe vanskeligheder. Flere har nævnt, at det sværeste for dem var alt det usagte om normer og 

kultur, som ingen havde forklaret dem, da de kom til DTU. Danskere er ikke eksplicitte omkring 

egne normer og kultur, f.eks. nævnte flere, at de ville have haft stor gavn af, hvis institutdirektøren 

eller en anden kollega havde fortalt dem om danske normer, kultur og sat ord på, hvordan ledelse 

og samarbejde foregår på instituttet. Flere nævnte, at det er hårdt, når man selv må erfare og 

tolke situationer, man står undrende overfor, fordi der ikke er nogen, der har forklaret ”spillet”. 

Det er vanskeligt at få udredt, mens f.eks. mødet foregår. Man kan som udlænding nemt blive 

misforstået i en samarbejdssituation, der er uvant og med ukendte spilleregler. Mange 

efterspørger, at DTU skaber transparens om dansk kultur og normer. 

Flere nævnte vanskelige sociale situationer, når man er ny i DK. Det er ikke en selvfølge for 

danskerne at invitere nye udenlandske medarbejdere på en kop kaffe efter arbejde eller med hjem 

og spise med familien. Sådan er det mange andre steder, og derfor har mange oplevet danskere 

som reserverede og ikke så nemme at danne venskaber med. Til gengæld stikker venskaber ofte 

dybere end til høfligheder, hvis det lykkes en udlænding at etablere venskab med en dansker. 

Interviewene understreger, at forståelse for og navigation i den danske samarbejds- og 

ledelseskultur er afgørende for udenlandske professorers succes, og i analysens del II vil jeg se 

nærmere på de nationalkulturelle forskelle, der udfordrer samarbejde, ledelse og relationer.  

Anbefaling 

 Institutterne bør sætte fokus på at skabe transparens om kultur, normer, samarbejde, ledelse, 

beslutningsgange, mødeledelse, relationer og det sociale liv. 

 

Dansk sprog  

Alle er enige om, at det er meget vigtigt at lære dansk, da sproget er en integrator både på DTU og 

i samfundet. 7 ud af 10 forstår og taler dansk, 2 forstår og taler lidt dansk og en enkel person, 

hverken forstår eller taler dansk, og som han udtrykte ”I’m very disapointed about myself”. Jeg 

mener, at det danske sprog er en vedligeholdelsesfaktor i den konkrete kontekst, fordi alle de 

interviewede er enige om, at det er vigtigt for dem at forstå og tale dansk for ikke at gå glip af det 

sociale liv. De er bevidste om, at dansk er koncernsprog, og flere nævnte, at det kan afholde 

topforskere fra at søge til DTU – dels fordi de selv vil skulle lære et nyt og vanskeligt sprog, og dels 

fordi dansk som koncernsprog og en udelukkende dansk direktion indikerer, at DTU ikke er lige så 

internationalt som andre universiteter. 



 27 

Anbefaling 

 Professorer bør lære dansk fra starten for at blive en del af det sociale liv. 

 

Motivationsfaktorer 

Her analyseres og diskuteres motivationsfaktorer. Jeg har som nævnt valgt at overflytte to af 

Herzbergs vedligeholdelsesfaktorer til motivationsfaktorer, da jeg erfarer, at de i casen opfattes 

som direkte motiverende for professorerne. For DTU er det vigtigt, at professorer oplever 

motivation i deres arbejde, da deres motivation og præstationer er drivkraft i udvikling og 

styrkelse af forskningshøjde og resultater. 

 

Præstation og vækstmulighed 

Det handler bl.a. om at færdiggøre en opgave, få en god ide osv. (Herzberg, s. 45, Hein s. 129). 

Professorer motiveres af at udfolde deres fulde potentiale og præstere deres optimale. Derfor har 

jeg flyttet Herzbergs vækstmulighed fra en vedligeholdelses- til en motivationsfaktor, da den i 

casen er knyttet til præstation. Professorerne har behov for at præstere, udfolde sig fagligt og 

opnå nye landvindinger, og det opfatter jeg som faglig vækstmulighed. En professor forventes at 

bidrage med forskningshøjde, der kan tiltrække eksterne midler, skabe vækst og åbner døre til 

udvidet nationalt og internationalt samarbejde. Derfor ser jeg præstation og vækstmulighed som 

en motivationsfaktor for professorer, som får deres kick (Hein, 2009-2, s. 5) af at fordybe sig 

fagligt, knække faglige nødder, udfolde fuldt potentiale og generere faglig udvikling og vækst. 

Af interviewene fremgår, at mulighed for at yde særlige præstationer og vækste spiller en vigtigt 

rolle. Det svarer til Maslows selvaktualiserende medarbejder (Hein, 2009-1, s. 87), der er en 

højtspecialiseret medarbejder, der ud over basale fysiske, sikkerheds-, tilhørsforhold- og 

agtelsesbehov i behovspyramiden, også har behov for selvaktualisering i form af at udfolde, skabe, 

påtage sig ansvar og opnå afveksling.  

Professorernes frihedsgrader og udviklingsmuligheder som faglige ledere bliver fremhævet som 

noget særligt, de oplever ved DTU, og det er vigtig for deres motivation for at vælge DTU. De har 

oplevet større begrænsninger på andre universiteter. Det bør særligt fremhæves, når DTU ønsker 

at rekruttere og fastholde udenlandske professorer. I forhold til tidligere omtalte populære 

’golden start packages’ på andre universiteter er der flere der forklarer, at bagsiden af sådan en 

pakke er, at man er i lommen på industrien på en helt anden måde, end det vi kender i DK. 

Virksomheder, der finansierer gyldne startpakker, har forventninger til samarbejde og resultater, 

og forskningen er ikke helt så uafhængig. 

 



 28 

Anbefaling 

 Institutterne bør markedsføre DTU’s faglige frihedsgrader og udviklingsmuligheder, da 

professorerne vurderer dem som særlig motiverende på DTU sammenlignet med andre 

universiteter.  

 

Anerkendelse 

Det handler om alle former for handlinger, hvor medarbejderens indsats bliver bemærket – enten 

positivt eller negativt (Herzberg s. 44, Hein s. 128). Anerkendelse er også en motivationsfaktor for 

professorer ligesom for andre. Måden anerkendelse gives, og hvem den skal komme fra, er 

afgørende for, at den virker, og hænger sammen med, hvilken type professoren er. Nogle 

foretrækker, at anerkendelse gives offentligt, gerne med mange tilhørere og af ledere eller 

højtspecialiserede inden for området. Nogle har behov for, at anerkendelse og feedback gives på 

to-mands-hånd af en respekteret kollega, og andre stræber slet ikke efter andres anerkendelse, 

men finder motivation andre steder. 

I Heins teori (2009-2, s. 4) kategoriseres højtspecialiserede medarbejdere i de 4 omtalte arketyper, 

og teorien forholder sig til anerkendelse i forhold til disse. Primadonnaen har i udgangspunktet 

ikke brug for anerkendelse, da han/hun ved bedst selv, og ros skal komme fra personer, som 

primadonnaen ser op til og respekterer. Kritisk feedback er til gengæld væsentlig, da den knytter 

sig til kaldet og søgen efter mening (Hein, 2009-2, s. 7). For den ekstroverte præstationstripper, 

der ser arbejdet som en konkurrence, tæller anerkendelse kun, hvis den gives offentligt. Den 

introverte præstationstripper stræber ikke efter andres anerkendelse, men efter oplevelsen af 

flow. Professorer er primært præstationstrippere og primadonnaer, og det er vigtigt, at en leder 

eller kollega iagttager, hvilken type professoren er, således at feedback og anerkendelse tilpasses. 

At øse ros ud over en primadonna motiverer ikke, hvorimod kritisk feedback fra en højt 

respekteret kollega er motiverende. Af interviewene fremgår, at professorerne har behov for 

feedback eller anerkendelse, og det er vigtigt, hvordan og af hvem den bliver givet.  

Anbefaling 

 Leder/kollega skal være særlig opmærksom på, hvilken type den udenlandske professor er, da 

anerkendelse eller feedback kun virker fra rette giver og i rette form. 

 

Selve arbejdet 

Kreativt, udfordrende og svært er dimensioner, som knytter sig til, om arbejdet i sig selv er 

motiverende og skaber jobtilfredshed (Herzberg s. 48, Hein s. 132). Muligheden for fordybelse og 
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at udfolde sit fulde potentiale indenfor fagområdet er en afgørende motivationsfaktor for 

professorer, og mange er villige til at søge derhen, hvor det bedste forskningsmiljø på deres 

område findes, fremgår det af interviewene. En professor nævnte, at han netop har valgt DTU, 

fordi DTU er førende på hans område. 

Arbejdet er et kald, der giver livsmening for primadonnaerne, og de har stor offervilje og er dybt 

motiverede for at nå de højeste mål. De har en altruistisk tilgang til deres arbejde, da de arbejder i 

en højere sags tjeneste og f.eks. finder motivation i at udvikle et fagområde og andre forskere 

omkring sig. Den introverte præstationstripper motiveres af at knække faglige nødder, opnå nye 

erkendelser, at nørde og præstere for selv at opleve flow i arbejdet. For den ekstroverte 

præstationstripper er arbejdet motiverende, fordi det ses som en konkurrence, hvor det handler 

om at være bedst, jf. Hein. Professorerne er fælles om at opfatte arbejdet som motiverende i sig 

selv, på trods af at de opfatter arbejdet forskelligt afhængig af, hvilken type de er. 

 

Ansvar 

Ansvar handler både om selv at arbejde uden supervision og kontrol og at få overdraget ansvaret 

for andres arbejde (Herzberg s. 47, Hein s. 131). Ansvar og selvstændighed i forhold til et 

forskningsområde er en motivationsfaktor. En professor udtrykker, det er positivt, at instituttet 

ikke blander sig i prioriteringer og disponeringer, hvis blot man holder sig inden for det givne 

budget. Det giver et selvstændigt spillerum med stort fagligt, økonomisk og bemandingsmæssigt 

ansvar for professoren.  En anden begrunder sit valg af DTU med, at det netop var på DTU, han 

blevet tilbudt at starte sit eget nye forskningsområde op. Han var villig til at leve med lønnedgang 

og flytte fra et højere placeret universitet, fordi ansvar for at udforme sit eget forskningsområde 

på DTU betyder meget for ham. 

Anbefaling 

 Instituttet bør markedsføre professorernes selvstændige ansvar og helt særlige frihedsgrader 

på DTU. 

 

Arbejdsforhold 

Det handler om fysiske arbejdsforhold, sociale omgivelser og mængden af arbejde (Herzberg s. 48, 

Hein s. 132). Afhængig af hvor professorerne kommer fra, så oplever nogle, at DTU har rigtig gode 

fysiske rammer, mens andre ser DTU-bygninger og lokaler som triste og uinspirerende. Flere 

opfatter de sociale omgivelser omkring DTU som mindre inspirerende end andre universiteter, da 

der mangler caféer og et mere socialt inviterende miljø, hvor man ”hænger ud” og bliver efter 

undervisning og arbejde. 
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De sætter til gengæld pris på de fleksible arbejdsforhold på DTU. Alle er selvledet og planlægger i 

udgangspunktet selv sit arbejde – balanceret mellem hensynet til instituttets og medarbejderens 

interesser. På DTU er der mulighed for work-life-balance. Her går DTU foran andre universiteter, 

peger de på.  

På DTU bliver man målt på resultater, og ikke om man sidder på arbejde hver aften kl. 20, som én 

udtrykker det. Den eneste professor uden nogen særlig tilknytning til DTU/DK begrundede sit valg 

af DTU med, at han og familien er politiske aktivister og er tilhængere af den skandinaviske 

samfundsmodel, og derfor har de valgt at slå sig ned i DK, på trods af at deres liv ikke er så 

økonomisk komfortabelt her som i USA. Familiens oplevelse af work-life-balance motiverer ham i 

arbejdet. 

Anbefaling 

 DTU bør markedsføre muligheden for work-life-balance. 

 DTU bør skabe et mere inviterende fagligt og socialt miljø i forbindelse med nybyggeri og 

renovering. 

 

Forfremmelse 

Det handler om ændringer i en medarbejders status eller position dvs. forfremmelse - eller 

degradering (Herzberg s. 46, Hein s. 130). Forfremmelsesmuligheder for en full professor, der 

befinder sig øverst i hierarkiet i universitetsverdenen, er ikke åbenlyse, kun hvis der er tale om en 

MSA (med særligt ansvar) og MSO (med særlige opgaver), eller hvis det er en professor, der har 

interesse i en anden karrierevej. Det var ikke interesseret for de interviewede.  

 

Delkonklusion I – en ny model og anbefalinger 

Med afsæt i analysen af casen ser en ny model B for vedligeholdelses- og motivationsfaktorer 

således ud (se næste side) ift. Herzbergs model A. Som det fremgår med kursiv, har jeg omplaceret 

to vedligeholdelsesfaktorer til motivationsfaktorer (vækstmulighed og arbejdsforhold), suppleret 

med to nye vedligeholdelsesfaktorer (dansk kultur og sprog) og omdøbt firmapolitik til DTU-

indsatser og retningslinjer samt markeret faktorer, der ikke spiller en væsentlig rolle i casen med 

lys skrift. 
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Vedligeholdelsesfaktorer Motivationsfaktorer 

 DTU-indsatser og retningslinjer 

 Ledelse 

 Løn 

 Interpersonelle relationer 

 Private faktorer 

 Dansk kultur 

 Dansk sprog 

 Status 

 Jobsikkerhed 

 Præstation og vækstmulighed 

 Anerkendelse 

 Selve arbejdet 

 Ansvar 

 Arbejdsforhold 

 Forfremmelse 

Model B 

Herzbergs opdeling i motivations- og vedligeholdelsesfaktorer sætter fokus på, at centrale faktorer 

omkring udenlandske professorers arbejde og liv har forskellig virkning – nogle kan skabe 

motivation i forhold til arbejdet og andre kan alene skabe (u)tilfredshed.  

Instituttet har interesse i at påvirke motivationsfaktorerne således, at udenlandske professorer 

oplever indre motivation i deres arbejde, da det er en drivkraft for, at de kan bidrage med 

nyudvikling, skabe forskningshøjde og resultater. Der er stor forskel på at have en professor ansat, 

fordi han/hun ikke er utilfreds med arbejdspladsen, og at have en professor ansat, fordi han/hun 

er motiveret. 

Instituttet har også interesse i at påvirke vedligeholdelsesfaktorerne, således at de er tilfredsstillet 

til et niveau, der gør, at en udenlandsk professor ikke er utilfreds med jobbet. 

En relativ mindre del af interviewtiden gik med at drøfte de indre motivationsfaktorer, som 

professorerne generelt oplever færre udfordringer med end vedligeholdelsesfaktorerne. 

Anbefalingerne er: 

o Instituttet bør markedsføre professorernes selvstændige ansvar og helt særlige 

frihedsgrader, udviklings- og vækstmuligheder i forhold til andre universiteter. 

o Anerkendelse og feedback er vigtig for motivationen og har den tiltænkte effekt, hvis 

den gives af en respekteret kollega/leder og i rette form – afhængig af hvilken type 

professor det handler om. 

o Instituttet bør markedsføre muligheden for at skabe work-live-balance. 

o Professorerne opfordrer DTU til at skabe et mere inviterende fagligt og socialt miljø på 

institutterne i forbindelse med nybyggeri og renovering. 

En relativ stor del af interviewtiden gik med at drøfte de ydre vedligeholdelsesfaktorer, som 

professorerne oplever, er en udfordring at få tilfredsstillet, således at de ikke er utilfredse med 

deres situation. Anbefalinger er:  

o Skabe transparens omkring løn, skat og købekraft i DK. 
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o Skabe transparens om kultur, normer, samarbejde, ledelse og relationer på DTU. 

Obligatorisk intro til dansk kultur til alle udlændinge og medfølgende ægtefæller 

o Øget bevidsthed om betydningen af professorernes tilknytning til DTU/DK, familiens 

trivsel (ægtefælle i arbejde, børn og skolegang) og sociale liv. 

o Udarbejde en Relocationpolitik for at undgå individualisering. 

o Omtale, at DTU ikke tilbyder en ’golden start package’ eller personlig assistent, men 

forskningsmæssigt større frihedsgrader. 

o Alle bør lære dansk. 

o Forholde sig åbent til opfattelsen af DTU’s topstyring og begrænsede ledelsesmæssige 

internationalisering. 

o Synlighed omkring stillingsopslag alle relevante steder og brug af netværk for at undgå 

blinde vinkler. 

o Ansættelsesproces i to parallelle spor kan fremme hurtigere ansættelser. 

Professorerne ser generelt færre udfordringer med de direkte motivationsfaktorer, som de 

oplever, er relativ godt opfyldt. Det tager jeg som udtryk for, at de oplever at være motiverede for 

deres job som højtspecialiserede og selvaktualiserende professorer. De opfordrer DTU til at 

markedsføre og synliggøre de særlige forskningsmæssige frihedsgrader. DTU kan overveje at bruge 

de udenlandske professorer som ambassadører for DTU’s rekruttering og fastholdelse af flere 

udenlandske professorer i fremtiden.  

 

Del II: Nationalkulturelle dimensioner relateret til rekruttering og fastholdelse 

I del II vender jeg tilbage til kultur og analyserer udenlandske professorers nationalkulturelle 

baggrund og deres forhold til DTU-kulturen mht. samarbejde, ledelse og relationer, da det i 

interviewene har vist sig at være helt centrale elementer i rekruttering og fastholdelse af 

professorer. Jeg vil undersøge, hvilke udenlandske professorer der har en baggrund, som har 

ligheder med den danske, og hvem der har en anden kulturel bagage, da den kulturelle baggrund 

kan forklare noget om udenlandske professorers udfordringer med samarbejde, ledelse og 

relationer på DTU. Og kultur spiller en rolle for DTU Transports muligheder for at rekruttere og 

især fastholde udenlandske professorer.  

De interviewede kommer alle fra lande, der indgår i Hofstedes undersøgelse. Ét interview med én 

repræsentant fra hvert land kan naturligvis ikke give et statistisk grundlag for at udtrykke generelle 

sammenhænge, men jeg kan bruge Hofstedes forskning og placering af netop denne persons 

nationalitet som understøttende forklaring på den interviewedes oplevelse af udfordringer med 

DTU-kulturen. 
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Lav magtdistance 

Hofstede danner magtdistanceindekset på baggrund af tre spørgsmål om, hvor ofte følgende tre 

problemer opstår: 

 Medarbejderne er bange for at udtrykke uenighed med deres overordnede i deres afdeling 

 Underordnedes opfattelse af chefens faktiske måde at træffe beslutninger på 

 Den lederstil som underordnede foretrækker deres chef har i beslutningsspørgsmål (Hofstede, 

2010, s. 71). 

DK ligger i Hofstedes undersøgelse meget lavt mht. magtdistanceindeks sammenlignet med øvrige 

lande. Det betyder, at medarbejderne ikke ofte oplever at være bange for at udtrykke uenighed 

med lederen, de opfatter lederens måde, at træffe beslutninger som konsulterende, og 

medarbejderne foretrækker en lederstil der styrer efter flertalsafgørelser. 

Alle nationaliteter i empirien har et betydeligt højere magtdistanceindeks end DK – dobbelt så højt 

for den næstlaveste, som er Finland, og herefter er det stigende for UK, Tyskland, Australien og 

USA, som globalt også ligger relativt i den lave ende. Magtdistancen stiger for Italien, Grækenland 

og Colombia (ibid, s. 71-74). I lande med en højere magtdistance undlader medarbejderne at 

udtrykke uenighed med lederen, og de foretrækker, at det er lederen, der træffer beslutninger.  

Indeksplaceringerne kan forklare, hvorfor alle interviewede har oplevet, at de skulle vænne sig til 

den lave danske magtdistancedanske i samarbejde og ledelse, som skiller sig markant ud. På DTU 

undrer vi os over, at nye udlændinge ofte agerer anderledes, end vi forventer i situationer, der 

handler om magtdistance. Derfor er det interessant, at Hofstede påviser, at det er DK, der skiller 

sig ud. 

En tysk professor siger, ledelse og samarbejde er meget anderledes, når man har arbejdet i USA. 

Hastigheden i beslutningerne er væsentlig lavere på DTU, alting tager tid, fordi man involverer så 

mange i beslutninger – der er sådan en særlig form for dansk socialisme eller demokrati med 

mange møder, som ikke er særlig produktive. Han oplever danskere som relativ konfliktsky i 

samarbejdet, og at dårligt samarbejde gentager sig fremfor at få konsekvenser. Han forholder sig 

kritisk til bagsiden af lav magtdistance, hvor mange involveres inden beslutninger. 

En græsk professor fortæller, at han oplevede det som en stor udfordring at vænne sig til den 

kortere magtdistance mellem underviser og studerende, da han selv kom første gang som ph.d. på 

DTU i 90’erne. Nu – mange år senere – er det stadig en udfordring for ham at vejlede græske 

studerende på DTU, da det samarbejds- og ledelseskulturelle gab mellem Grækenland og DK er 

stort. Han fortæller, sammen med en græker har jeg erfaret, at det er nødvendigt at tale engelsk 

som fælles sprog for at opnå en referenceramme, hvor vi begge kommunikerer på den danske 

måde mht. samarbejde og ledelse. Den skal græske studerende lære, når de er på DTU. Græske 

studerende vil ellers f.eks. titulere mig med Hr. og efternavn og undgå kritisk dialog eller uenighed 
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med mig, da de er vant til større distance. En italiener oplever også, at magtdistancen mellem 

underviser og studerende, leder og medarbejder er langt mindre i DK end Italien og er glad for, at 

han har været igennem en tilvænning gennem et ophold i Israel, inden han kom til DK. Han 

oplever det som konstruktivt, at flere inddrages i beslutninger. 

I lande med stor magtdistance har medarbejderne ifølge Hofstede en afhængighed af chefen, og 

følelsesmæssigt er der stor afstand mellem medarbejder og chef. Medarbejderen henvender sig 

ikke til eller modsiger chefen. Det er i overensstemmelse med den græske professors oplevelser. 

Og det kan forklare, hvorfor en colombiansk professor beretter, at det var godt for mig først at 

komme til DK efter mange år i Holland. Hvis jeg var kommet direkte til DK fra Colombia, ville 

måden, man samarbejder og leder på, have været et fuldstændigt kulturchok for mig. 

Magtdistanceindekset inden for et land varierer i forhold til stillingskategorier, således er der stor 

variation mellem landene på medarbejdere med højt uddannelsesniveau og status, mens der ikke 

er megen variation for medarbejdere med lavt uddannelsesniveau og status, der helt generelt har 

mere autoritære værdier, end deres landsmænd med høj status. 

Alle interviewede udtrykker, at den lave magtdistance i forhold til samarbejde og ledelse på DTU 

kræver tilvænning, da den for mange er noget eller væsentlig anderledes involverende og 

demokratisk, end det de har med sig. Alt diskuteres længe og med mange for at skabe ejerskab før 

beslutning. Selv for andre skandinaver og hollændere, som ellers ligner danskere på mange andre 

måder, er det en udfordring.  

Flere af de interviewede siger, at de har oplevet det som vanskeligt at høre eller ”læse”, når der 

bliver truffet en beslutning på DTU. Danskere er ikke eksplicitte omkring beslutninger, som mange 

er vant til på andre universiteter. Det komplicerer samarbejde og ledelse, siger flere af de 

interviewede. De foretrækker tydelighed omkring en beslutning for at undgå misforståelser. 

Udlændinge på DTU stilles i en vanskelig situation, når de tror, at der stadig diskuteres, fordi de 

ikke kan ”læse” situationen, og der er blevet truffet en beslutning. Det relaterer sig også til 

kulturen omkring lav magtdistance, at mødeledelse på DTU ofte ikke kendetegnes af en 

mødeleder, som styrer tydeligt og opsummerer beslutninger løbende. Sådan foregår møder i 

mange andre kulturer. Vi skal gøre udlændinge den tjeneste at give dem et overblik over 

strukturen, forretningsgangene og beslutningsdygtigheden på vores arbejdspladser (Nørmark, 

2010, s. 132). Det kan gavne os selv at være eksplicitte omkring det, da det også giver danskerne 

på arbejdspladsen mere indsigt i, hvor den skjulte magt er placeret. 

Karakteristika ved lande som DK med lav magtdistance er ifølge Hofstede små lønforskelle mellem 

top og bund, underordnede forventer at blive taget med på råd, den ideelle chef er en 

ressourcestærk demokrat, chefer stoler på egne erfaringer og sine underordnede, forholdet 

mellem underordnet og overordnet er pragmatisk, og privilegier og statussymboler er ikke velset. 

Små lønforskelle mellem top og bund kan opfattes som symbol på den korte magtdistance og høje 

grad af involvering i DK, og den har de interviewede bemærket. 
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Anbefalinger: 

 Instituttet bør informere om den lave magtdistance på DTU, og hvordan den folder sig ud i 

samarbejde og ledelse (medarbejder-leder, studerende-underviser, mange involveret i 

beslutninger, mange møder), og som alle interviewede har skullet vænne sig til. 

 Instituttet skal være eksplicit om, at det især kan være vanskeligt at høre eller ”læse” 

beslutninger, og mødeledere bør fokusere på at sikre tydelige beslutninger. 

 

Individualisme 

Samfundets syn på om individets interesser går forud for gruppens interesser, dvs. individualisme 

kontra kollektivisme i samfundet er en anden parameter, som Hofstede konstaterer, adskiller 

landene. Han påviser, at der er en stærk sammenhæng mellem et lands nationale velstand og 

graden af individualisme i landets kultur (Hofstede, s. 107). 

DK ligger i individualismeindekset lidt under flere af de interviewedes lande, hvor rækkefølgen for 

de mest individualistiske lande er: USA, Australien, UK, Holland, Italien og herefter DK, Tyskland og 

Finland. I interviewene fremhæves det ikke som problematisk med individualismen på DTU. Det 

hænger formentlig sammen med, at mange af de lande, som de kommer fra, er højere placeret i 

indekset end DK. Enkelte har kommenteret, at de ser det som problematisk for DTU, at man ikke 

må sige højt, at nogle er bedre end andre. Grækenland og især Colombia ligger langt lavere på 

skalaen end øvrige lande, og professorer derfra kan opleve det som en udfordring at vænne sig til 

det individualistiske fokus i det danske samfund og på DTU. 

Professorer har qua deres position blandt de højest uddannede i alle samfund relativ lettere ved at 

forholde sig til individualisme, da de er vant til at udgøre en del af en lille snæver elite eller at være 

stjernen på deres faglige område, uanset hvilket land de kommer fra. De er vant til international 

konkurrence og at blive individuelt vurderet. 

Hofstede påviser, at der er en tæt korrelation mellem lav magtdistance og høj grad af 

individualisme i et samfund. Det flugter med kommentarerne fra interviewpersonerne, hvor alle 

ligger placeret i dette felt undtagen Grækenland og Colombia, som er placeret med høj grad af 

kollektivisme og større magtdistance. 

Anbefaling: 

 Hvis udenlandske professorer kommer direkte til DTU fra et kollektivistisk hjemland, skal 

instituttet være eksplicit om individualisme i DK og på DTU. 
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Det feminine danske samfund og DTU 

En tredje interessant dimension er maskulinitet kontra femininitet i samfundet, og her er 

Hofstedes definitioner: Et samfund betegnes som maskulint, når de sociale kønsroller adskiller sig 

tydeligt. Mænd forventes at være selvsikre, hårde og koncentrerede om at opnå materiel succes, 

mens kvinder forventes at være mere beskedne, bløde og optaget af livskvalitet. Et samfund 

betegnes som feminint, når de sociale kønsroller overlapper hinanden – både mænd og kvinder 

forventes at være beskedne, bløde og optaget af livskvalitet (ibid, s. 151). 

DK er placeret i bunden af indekset sammen med Finland og Holland som feminint placerede 

lande, mens Italien, Tyskland, UK, Colombia, USA, Australien og Grækenland ligger i den modsatte 

ende af skalaen, som maskulint placerede lande. 

Da jeg inviterede udenlandske professorer til interview, fik jeg kun henvendelser fra mænd. 8 af de 

26 mænd og 2 kvinder der er på DTU. Hovedparten kommer fra maskuline samfund, og 

kommenterer på den bløde tilgang til samarbejde på DTU. De taler ikke om DK som feminint 

samfund, da det ikke er et begreb, jeg definererede i interviewene. Men de kommenterer på 

elementer, der kendetegner et feminint samfund.  

I Ingleharts analyse af World Values Survey (ibid, s. 156) fandt han en vigtig dimension, som han 

kalder trivsel versus overlevelse. Det viste sig, at der, hvor man betoner trivsel mest, er i 

individualistiske feminine samfund (som DK), hvorimod man betoner overlevelse mest i 

kollektivistiske maskuline samfund som Colombia og Grækenland. Den græske professor 

understregede i øvrigt, at det i Grækenland handler om overlevelse mere end om trivsel – også før 

finanskrisen. 

Et individ kan være maskulint og feminint på samme tid, men en landekultur er fortrinsvis en af 

delene. Det handler om, hvilke værdier flertallet i en kultur har – maskuline eller feminine. 

Undersøgelser viser, at når mennesker bliver ældre, er de tilbøjelige til at blive mere sociale og 

mindre selvcentrerede.  

Hvis landene placeres i forhold til maskulinitets- og magtdistanceindeks er samfund præget af 

femininitet og lav magtdistance: DK, Holland og Finland, mens samfund præget af maskulinitet og 

lav magtdistance er: Australien, USA, UK, Tyskland, mens maskulinitet og større magtdistance 

kendetegner Italien, Grækenland og Colombia. 

I feminine lande vil selvsikker opførsel og det at udmærke sig let blive latterliggjort. Fortrinlighed 

er noget man holder for sig selv, da det let fører til jalousi. Janteloven, som stammer fra 

Skandinavien i 1930’erne, gør en dyd ud af, at man ikke skal tro, man er noget. Man skal holde lav 

profil, fremfor som i maskuline samfund at markere sig og fortælle, hvor dygtig man er. En 

amerikaner peger på, at det er problematisk, at DTU ikke er åben og tydelig omkring, at alle ikke er 

lige dygtige. Hvis DTU ønsker at være et eliteuniversitet, skal DTU klart og tydeligt formulere, at 
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nogen er dygtigere end andre. Det pakker man ikke ind på amerikanske universiteter, tværtimod 

er det en dyd at fremhæve eliten, for det er dem, der giver et universitet høj international 

standing. Empirien viser, at udenlandske professorer har behov for, at nogen italesætter, hvad der 

er go og no-go i DK, så de ikke intetanende får sendt maskuline signaler, som gør, at de bliver 

misforstået af danskere. 

På arbejdspladsen iagttager Hofstede, at det er på møder i feministiske samfund som DK og 

Holland problemer bliver drøftet og løst, mens møder i maskuline samfund som USA/Tyskland/UK 

er forum, hvor deltagerne kan hævde sig og vise, hvor dygtige de er. Beslutninger bliver truffet 

andre steder (ibid, s. 177). En anden interessant iagttagelse er, at konflikter i feminine samfund 

løses ved kompromis og forhandling, mens konflikter løses ved, at den stærkeste vinder i 

maskuline samfund. Empirien viser, at flere af de interviewede netop peger på, at der holdes 

mange møder, hvor der ofte er en form for konfliktskyhed, som de ikke er vant til, og man søger 

og forhandler kompromisser. For udlændinge kan det være vanskeligt at vide, at det ikke anses for 

en god løsning på en konflikt, at den stærkeste tvinger en bestemt løsning igennem, for der vil ikke 

nødvendigvis være ejerskab til løsningen i mødekredsen. Det er en central pointe i feministiske 

samfund som DK, at der er skabes ejerskab til de bedste løsninger. 

Ser man på individniveau blandt de interviewede, viser det sig, at de alle privat har det 

traditionelle set-up med en kone/kæreste, der er hjemmegående, har et job med lavere status 

og/eller arbejder på deltid og tager sig af hjemmefronten, mens de har gjort karriere. Der er ikke 

nogen af de interviewede, der tilsyneladende lever i et parforhold, hvor partneren har lige så lang 

uddannelse og lige så højtprofileret et job som dem. En del er vant til, at konen er hjemmegående, 

og de har levet af én indtægt. I DK oplever de, at det er mest almindeligt, at begge er 

udearbejdende, og man deles om arbejdet i hjemmet. Unge kvinder i DK får mere uddannelse end 

unge mænd, og det må bane vej for flere kvindelige professorer på DTU i fremtiden. 

Anbefaling 

 Instituttet skal informere om, hvordan det feminine danske samfund fungerer, f.eks. i 

forhold til hvad der foregår på møder, vigtigheden af at skabe ejerskab til beslutninger, 

hvorfor selvpromovering kan føre til misforståelser, begge er udearbejdende osv. 

 

Usikkerhedsundvigelse 

Hofstede definerer den fjerde dimension om usikkerhedsundvigelse som den udstrækning, hvori 

medlemmerne af en kultur føler sig truet i usikre og ukendte situationer. Den følelse kommer bl.a. 

til udtryk gennem stress, behov for forudsigelighed og behov for skrevne og uskrevne regler. Der 

er stor forskel på national tolerance over for det uforudsigelige (ibid, s. 198-199). 

Usikkerhedsundvigelse er en subjektiv oplevelse, en følelse, som ikke blot er personlig, men det 
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kan også være følelser, man har fælles med andre medlemmer af ens samfund. Følelser af 

usikkerhed er erhvervede og tillærte, og hvordan man håndterer dem, hører til den kulturelle 

samfundsarv og overføres og forstærkes gennem institutioner som familien, skolen, 

arbejdspladsen og staten. De afspejler sig i værdier og fører til kollektive adfærdsmønstre i et 

samfund. 

Det danske samfund ligger suverænt lavest i usikkerhedsundvigelsesindekset, dvs. danskere føler 

generelt ikke, at usikre eller ukendte situationer stresser dem, mens Grækenland ligger i top, da 

grækere føler højt stressniveau i ukendte situationer. For de interviewede sker der en gradvis 

stigning i landene med DK helt i bund af skalaen og herefter UK, USA, Australien, NL, Finland, 

Tyskland, Italien, Colombia og Grækenland som det land, der i videst muligt omfang søger at 

reducere usikkerhed. 

Colombianeren har et eksempel, der peger i modsat retning. Han forstår ikke dynamikken på DTU 

med, at danskere bliver hjemme et helt liv. Der er mange, der er startet på DTU som unge 

studerende og er blevet der et langt arbejdsliv uden at have været på udenlandsophold, fordi de 

ikke er motiverede for at kaste sig ud på usikker grund og slippe de trygge rammer. Det er svært 

for ham at forstå, da alle andre universiteter, han har været på, opfordrer til, at det er vigtigt at 

komme ud og få international erfaring. Hvorfor opfordrer DTU ikke i endnu højere grad 

studerende til, at de skal søge udvekslingsophold for at opnå international erfaring og samarbejde 

og ikke mindst for at være ambassadører for DTU? Det vil også gøre dem dygtigere til sprog og 

give dem et mere internationalt mind-set. Han ser det som udtryk for indavl på DTU. Studerende 

og forskere på DTU trækker her i modsat retning af Hofstedes placering af danskere.   

Den opfattelse støtter en tysker, da han mener, at velfærdsstaten holder hånden under alle, og det 

påvirker mentaliteten i DK. Der bliver ikke kæmpet lige så hårdt på DTU som på andre universiteter 

i f.eks. USA og Canada. De er førende, og dér er der mere tryk på produktivitet og resultater end på 

DTU. Han uddyber det med, at arbejdsdagene er væsentlig længere for at opnå de resultater, der 

gør dem førende. De nedprioriterer andre aktiviteter (familien, fritid, det sociale liv) for at kunne 

lægge mere tid på arbejde. De har en anden mentalitet og stiller større krav til deres egen 

arbejdsindsats end velfærdsdanskere, som er omgivet af minimal usikkerhed, fordi staten altid er 

sikkerhedsnet, hvis noget går galt. Danskere er ikke mentalt indstillet på at betale lige så høj en 

pris for at blive førende, men stiller sig tilfredse med at tilhøre de næstbedste – sat lidt på spidsen.  

En græker peger på, at der ikke i nyere tid har hersket større usikkerhed i Grækenland end lige nu 

pga. finanskrisen, og den har grækerne det ikke godt med. For en usikkerhedsundvigende græker 

placerer det ansættelse på DTU som meget stabil.  

Anbefaling 

 DTU bør opfordre studerende og forskere til at rejse ud og opnå international erfaring og 

være ambassadører for DTU.   
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Delkonklusion II – lav magtdistance, feminin DTU-kultur og anbefalinger  

Som opsamling har jeg via interviewene fået eksempler på de udenlandske professorers opfattelse 

af kulturen på DTU/i DK inden for de 4 kulturelle dimensioner, og jeg har angivet, hvor Hofstede 

placerer DK i forhold til øvrige nationer, som interviewpersonerne kommer fra. Dermed bliver det 

tydeligt, hvor landene ligner hinanden, og hvor der er markante forskelle. Og netop der, hvor 

forskellene er markante, viser eksempler fra interviewene, at de udenlandske professorer også 

ofte føler sig udfordret i forhold til samarbejde, ledelse og relationer. 

DK’s 4 kulturelle 
dimensioner 

Eksempler fra casen Dimension lav 
(andre lande) 

Dimension 
høj 
(andre lande) 

Meget lav dansk 
Magtdistance 

Medarbejdere ikke bange for at udtrykke uenighed med 
leder. Studerende kritiske overfor vejleder. Pragmatisk 
forhold. 
Mange involveret i demokratiske beslutninger (ejerskab til 
beslutninger vigtigt). 
Uklar mødeledelse, ikke tydelighed om beslutninger. 
Mange møder. 

Lav 
magtdistance: 
DK, Finland (Fi), 
UK, Tyskland (D),  
Australien (A), 
USA. 

Høj 
magtdistance: 
Italien (I),  
Grækenland (G), 
Colombia (C). 

Dansk individualisme 
(kontra kollektivisme) 

Individets interesser går forud for gruppens. 
Alle får samme behandling. 
Opgaven forud for forbindelser. 
Professorer (elite) vant til en individualistisk tilgang. 
Korrelation mellem lav magtdistance og individualistisk 
samfund. 

G, C USA, A, UK, NL, 
I,DK, D, F 

Feminint dansk 
samfund 

Sociale kønsroller overlapper (begge ude- og 
hjemmearbejdende i parforhold). 
Forhandling og kompromis på møder. 
Forventes: beskeden, optaget af livskvalitet og trivsel. 
Selvpromovering nedtonet, tilbøjelig til at undervurdere 
sig selv, feminine værdier. 
Feminint samfund og lav magtdistance: DK, NL, Fi. 
Maskulint samfund og lav magtdistance: A, USA, UK, D. 
Maskulint samfund og større magtdistance: I, G, C. 

Maskuline lande: 
I, D, UK, C, USA, 
A, G 

Feminine lande: 
DK, Fi, NL 

Lav dansk usikkerheds-
undvigelse 

Føler sig ikke truet/usikker i uforudsigelige situationer. 
Ikke nervøs og anspændt på arbejde. 
Overtræder regler på arbejde hvis behov. 
Velfærdsstaten øger viljen til at træde ind i usikre 
situationer, men paradoks i at DTU-studerende og forskere 
bliver hjemme fremfor at søge udenlandske universiteter -
opleves som indavl og usikkerhedsundvigelse. 

DK, UK, USA,  
A, NL, Fi, D, I, C 

G 

 

Min anbefaling i forhold til de kulturelle dimensioner er, at lederne bør tage initiativ til løbende at 

tale med udenlandske professorer om, hvad der undrer dem, således at de får lejlighed til at tale 

om og opklare deres undren. 

Det er ikke overraskende at Colombia og Grækenland på nogle kulturelle dimensioner er langt fra 

DK/DTU. Det er mere overraskende, at DK ligger markant lavere end f.eks. Finland og Tyskland på 

lav magtdistance. Det er interessant, at DK er et markant mere feminint samfund end Finland og 

Holland, som vi ellers sammenligner os med. 
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Diskussion af hovedproblemstilling 
Her diskuteres de to delkonklusioner på et strategisk niveau i forhold til hovedproblemstillingen 

om at styrke rekruttering og fastholdelse af udenlandske professorer på DTU Transport. 

Det har vist sig, at nogle af rammerne, dvs. Herzbergs vedligeholdelsesfaktorer omkring 

udenlandske professorer, kan være en udfordring at tilfredsstille. Det er især løn/økonomi/ 

købekraft, dansk kultur og sprog, relocationpolitik, private faktorer og et ikke-inviterende fagligt 

og socialt miljø. Den utilfredshed det skaber omkring professoren, hvis ikke rammerne er 

transparente og i orden, kan have uhensigtsmæssige konsekvenser. Hvis partneren ikke kan få job, 

familien ikke kan acceptere en lavere levestandard, eller familien oplever det som for svært at få 

venner, kan konsekvensen være, at professoren enten ikke når at blive rekrutteret eller ikke kan 

fastholdes, og familien rejser hurtigt igen. Set i et strategisk perspektiv, bør DTU Transport sætte 

fokus på udenlandske professorers behov for transparens vedr. vedligeholdelsesfaktorer, da 

projektet viser, at her spores utilfredshed, der kan vanskeliggøre rekruttering og fastholdelse. Jeg 

finder det oplagt at etablere en fast procedure, hvor instituttet trækker på Koncern HR som 

ekstern ekspertise til den dialog med en ny professor i et parallelt spor med det faglige 

ansættelsesforløb.  

Herzbergs motivationsfaktorer opleves i vid udstrækning som i orden på DTU. Professorer oplever 

generelt motivation i arbejdet og fremhæver de helt særlige forskningsmæssige frihedsgrader og 

for nogle især work-life-balancen som motiverende. Den feminine dimension med dansk fokus på 

trivsel fremfor overlevelse er ny for mange udlændinge, og de stiller sig undrende over, om det er 

muligt at være blandt de bedste, hvis man har fokus på trivsel og work-life-balance. De er vant til, 

at det kun er hårdt og meget arbejde, der tæller. 

Udenlandske professorer oplever et paradoks i, at DTU og DK har en feminin kultur for 

samarbejde, ledelse og relationer, f.eks. i form af møder, hvor det for udenlandske professorer 

kan være vanskeligt at høre, at der bliver truffet beslutninger, og hvad beslutningernes indhold er. 

Samtidig repræsenterer DTU en maskulin verden med en - i deres øjne - ofte underspillet 

konkurrence om at være bedst. Det er ikke nemt for udlændige at tackle uden at blive misforstået 

eller selv misforstå situationer. Der er konkurrence, men man taler helst ikke om den. En professor 

skal være dygtig, men må ikke selv fremføre det. Mange professorer oplever også et paradoks 

omkring magtdistance, da DTU på den ene side opleves som topstyret via direktion og 

institutdirektører – og på den anden side har en ekstrem lav magtdistance mellem leder-

medarbejder og vejleder-studerende. Magtdistancen opleves som både lav og høj. 

Hofstedes krydsninger af dimensioner er interessante, da de kan bidrage til at forklare den 

kulturelle kompleksitet og de nuancer, som f.eks. gør, at skandinaver også er forskellige. Hofstedes 

dimensioner får greb om både store og små forskelle, og det er relevant for alle udenlandske 

professorer at høre om DTU-kulturen, da det kan fremme en hurtigere vej til fokus på selve 

arbejdet. På nogle universiteter møder nye professorer straks direktionen, som fortæller om, 
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hvordan universitetet kører, og hvad de kan forvente at blive mødt af mht. samarbejde, ledelse og 

relationer. Det har for lidt fokus på DTU – her bruger nye udenlandske professorer lang tid på selv 

at forsøge at opfange og forstå kulturen og måden tingene foregår på, fordi DTU ikke er eksplicit 

om det. Det faglige får al fokus – sat lidt på spidsen. Selv vores nærmeste naboer vil have stor gavn 

af, at der bliver sat ord på DTU-kulturen. 

Projektet viser, at DTU Transport strategisk kan styrke rekruttering og fastholdelse af udenlandske 

professorer ved, at især ledergruppen italesætter instituttets kultur omkring samarbejde, ledelse 

og relationer i rekrutteringsforløbet. Vi skal være eksplicitte om DTU-kulturen – det efterspørges 

af udenlandske professorer. Det er forventeligt for lande, vi ikke normalt sammenligner os med, 

men det gælder også, når en tysker, hollænder eller finne kommer til instituttet, da det også er nyt 

for dem. Man skal være forsigtig med at forvente, at udenlandske professorer ’bare spørger’, når 

der er noget de undrer sig over eller har svært ved at greje i samarbejde, ledelse eller relationer. 

Det bør være lederen, der spørger ind til, om professoren undrer sig over noget i samarbejdet og 

diskutere det som led i en løbende opfølgning. Og det bør udbredes til alle udlændinge. 

Instituttet bør i rekrutteringsforløb strategisk satse på at markedsføre motivationsfaktorer som 

f.eks. særlige frihedsgrader i forskningen og work-life-balance, som udenlandske professorer 

udpeger som helt særlige for DTU i forhold til andre universiteter. DTU bør strategisk bruge 

allerede ansatte udenlandske professorer som ambassadører for at rekruttere flere udenlandske 

professorer.  

Det er interessant at åbne diskussionen yderligere ved at diskutere, om DTU kan opnå mere ved 

kulturelt at lære, lade sig inspirere og berige af mødet med udenlandske professorer og deres 

kulturelle bagage, fremfor blot at skabe transparens om DTU-kulturen. Der kan ligge et potentiale i 

at tage det bedste af DTU-kulturen og forene med det bedste fra den internationale universitets-

verden, for at skabe et stærkt internationalt miljø på DTU. Det udløser spørgsmål som: 1) Styrker 

det DTU’s internationalisering at være åben overfor og integrere værdifulde dele af de kulturelle 

elementer omkring ledelse, samarbejde og relationer, som udlændinge medbringer? 2) Er der 

behov for, at DTU-kulturen på visse områder brydes og erstattes af noget nyt, for at den fortsat 

fremmer faglig udvikling og forskningshøjde i en global verden? Et eksempel kan være, om det er 

hensigtsmæssigt at have en mødekultur, hvor udlændinge ofte ikke kan høre, når der bliver truffet 

en beslutning. Et opgør eller brud med DTU-kulturen på visse områder kræver klar ledelsesopbak-

ning og commitment i organisationen, da kulturændringer tager lang tid, som Hofstede har vist – 

og de er ikke nemme forandringsprojekter. Det er en interessant diskussion at videreføre til 

mundtlig eksamen i relation til min egen ledelsespraksis. En strategi om at skabe transparens om 

den eksisterende DTU-kultur for at sikre hurtigere integration af udlændinge vil være nemmere at 

opnå opbakning til og omsætte i handlinger, end en strategi om at DTU-kulturen sendes til 

serviceeftersyn for at sikre udviklingen af et konkurrencedygtigt internationalt universitet, der bl.a. 

udvikles gennem udenlandske professorer. Ikke én professor har foreslået den mulighed, da det er 

en stor udfordring at bryde DTU-kulturen og skabe nyt - som at vende en supertanker. Til gengæld 
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vil et biprodukt være, at udenlandske professorer bliver en nødvendighed og ikke blot et 

spørgsmål om et lille udbud af danske professorer. 

En del professorer oplever, at det kan være vanskeligt at bringe sin undren op, for det 

efterspørges ikke. Den overvældende lyst til at deltage i interviewene – mere end 80 tilkendegavn 

interesse – tror jeg, hænger sammen med, at min henvendelse blev oplevet som interesse i deres 

input. Og de har klare bud på, hvordan DTU kan styrke international rekruttering og fastholdelse. 
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Konklusioner 
Her samles projektet i konklusioner på, hvordan DTU Transport kan styrke rekruttering og 

fastholdelse af udenlandske professorer. Som anført i delkonklusion I opstiller jeg en ny model B 

for motivations- og vedligeholdelsesfaktorer, der reflekterer analysen af casen, og den er en 

modellering af Herzbergs model A.  

Vedligeholdelsesfaktorer (ydre) Motivationsfaktorer (indre) 

 DTU-indsatser og retningslinjer 

 Ledelse 

 Løn 

 Interpersonelle relationer 

 Private faktorer 

 Dansk kultur 

 Dansk sprog 

 Status 

 Jobsikkerhed 

 Præstation og vækstmulighed 

 Anerkendelse 

 Selve arbejdet 

 Ansvar 

 Arbejdsforhold 

 Forfremmelse 

Model B 

Med opdelingen i motivations- og vedligeholdelsesfaktorer opnår jeg fokus på, at nogle faktorer 

kan skabe motivation, mens andre alene kan sikre at medarbejderen ikke er utilfreds med jobbet. 

Begge faktorer spiller en central rolle for muligheden for at rekruttere og fastholde, da instituttet 

gerne vil sikre professorernes indre motivation, så de præsterer bedst muligt, og samtidig at de 

ydre forhold omkring dem er i orden, så de kan fokusere på det centrale – arbejdet. 

Motivationsfaktorer - projektet viser, at udenlandske professorer generelt oplever at være 

motiveret for deres arbejde.  

Konklusioner Anbefalinger til DTU Transport 

Professorerne opfordrer DTU til især at markeds-
føre deres selvstændige ansvar og helt særlige 
frihedsgrader, udviklings- og vækstmuligheder i 
forhold til mange andre universiteter 

Ledergruppen bør italesætte det på 
transportområdet 

Muligheden for at skabe work-life-balance på DTU 
motiverer og bør fremhæves 

Bør indgå i ansættelsesforløbet som led i at 
skabe indsigt i DTU-kulturen. 

DTU kan øge motivationen ved at skabe et mere 
inviterende fagligt og socialt miljø 

Når instituttet flytter i 2015, bør vi have 
fokus på at skabe et mere inviterende miljø 

Professorerne motiveres af anerkendelse og 
feedback fra respekteret kollega/leder. 

Leder/kollegas anerkendelse og feedback er 
vigtig, og den skal gives på den rette måde, 
afhængig af hvilken type professoren er. 

 

Vedligeholdelsesfaktorer herunder nationalkulturelle forskelle – det har vist sig at nogle 

vedligeholdelsesfaktorer omkring udenlandske professorer er en udfordring i forhold til deres 

tilfredshed med jobbet. Her er en opsamling af konklusioner og anbefalinger: 
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Konklusioner Anbefalinger til DTU Transport 

Professorerne efterspørger transparens omkring: 
1) løn/økonomi/ købekraft 
2) dansk kultur, normer, samarbejde, ledelse og 
relationer 
3) private faktorer som bolig, arbejde til ægtefælle 
og skoler til børn 

Der bør skabes transparens ved, at 
ansættelsesforløbet består af to 
formaliserede spor. Et praktisk spor, hvor 
Koncern HR som ekstern part har initiativet 
jf. 1-2-3. Og et fagligt spor, hvor instituttet 
ud over den faglige del også går i dialog om 
kultur for samarbejde, ledelse og relationer. 
Alle udlændinge og partnere skal deltage i 
DTU’s intro til DK ’Living Crash Course’. 
Instituttet tilmelder og betaler kurset for 
begge 

Professorerne oplever kulturelle paradokser på 
DTU: 
1) direktionen/institutdirektørkredsens topstyring 
og den lave magtdistance mellem leder-
medarbejder, vejleder-studerende 
2) den feminine DTU-kultur for samarbejde, 
ledelse og relationer overfor den maskuline 
universitetsverden med konkurrence om at være 
bedst 
3) Usikkerhedsundvigende forskere og studerende, 
der ikke søger udenlandsophold (indavl) 

Nærmeste leder bør løbende tale med 
professoren om, hvad der undrer – helt 
parallelt til den faglige opfølgning 

Professorerne er enige om, at alle bør lære dansk Det bør være instituttets politik, at alle 
udenlandske professorer skal lære dansk. 
Instituttet sørger for tilmelding til første 
kursus ved ansættelsen 

Udenlandske professorers tilknytning til DK har 
stor betydning for muligheden for rekruttering og 
fastholdelse 

Instituttet kan styrke tilknytningen ved at 
støtte og følge med i professoren/familiens 
samlede trivsel 

Professorerne efterspørger en relocationpolitik for 
at undgå individuel forhandling 

Instituttet udarbejder en relocationpolitik 
 

Der er eksempler på, at nogle jobopslag ikke har 
været synlige alle relevante steder 

Brug netværk til at sikre synlighed omkring 
jobopslag i alle relevante internationale 
medier 

 

Samlet set handler det for DTU Transport strategisk om at supplere det faglige fokus i udenlandske 

rekrutteringer med et større fokus på at skabe transparens om rammerne omkring professoren, 

dvs. vedligeholdelsesfaktorer herunder især DTU-kulturen. Det er forventeligt for professorer fra 

lande, vi ikke normalt sammenligner os med, men det gælder også, når en tysker, hollænder eller 

finne kommer til DTU. DTU er nyt for dem alle. I forhold til at kunne fastholde udenlandske 

professorer har det vist sig, at det især er rammerne omkring professoren, der skal være i orden, 

for at professoren bliver. Her spiller det en afgørende rolle om professor og familie trives i DK. 
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Perspektivering 
Perspektiveringen relateres til min egen ledelsespraksis og andre spændende teoretiske tilgange 

til problemstillingen og er et oplæg til mundtlig diskussion. 

Egen ledelsespraksis – Projektet har udviklet sig til et kulturstudie og handler om udenlandske 

professorer overfor DTU-kulturen. En interessant perspektivering er refleksion over resultaternes 

relevans i forhold til alle øvrige udlændinge og nye medarbejderes oplevelse af kulturforskelle 

mellem danske arbejdspladser. Jeg vil fremover sætte mere fokus på introen til nye medarbejdere 

og være eksplicit omkring institutkulturen både i min egen afdeling og på tværs af instituttet. Jeg 

undrede mig over mange ting, da jeg skiftede fra sundhedsvæsenet til DTU Transport for et par år 

siden, og de 5 nye medarbejdere, der er ansat i min afdeling siden, undrer sig og har brug for at 

tale om måden ting foregår, normer og kultur, ligesom når jeg taler med udlændinge fra 

sektionerne. Jeg ser potentiale i systematisk at skabe klarhed om institutkulturen og være åben for 

at lade sig berige af den kultur, nyansatte medbringer, som kan styrke instituttets udvikling og 

fremme produktiviteten. Velvidende, at det er vanskeligt at bryde en eksisterende kultur og 

indføre en ny – det bliver en udfordring.  

Sammenligningen af en 9. klasse i Kina og DK i en række TV-udsendelser har sat spot på, at danske 

elever klarer sig ringere end kinesiske. Det indikerer, at DK har behov for at udvikle nye styrker for 

at bevare muligheden for at opretholde vores levestandard i fremtiden. Fra folkeskole til 

universitet fører det til en refleksion over, om work-life-balance kan kombineres med at være et 

internationalt eliteuniversitet?  Er DTU også selvfed og for lidt opmærksom på at forholde sig til 

den internationale udvikling? Og hvordan kan DTU fremme mere international synlighed gennem 

kampagner med udenlandske professorer som ambassadører? 

Andre relevante teoretiske perspektiver - Når det handler om at udvikle og forandre DTU-kulturen 

kunne teori om forandringsledelse (f.eks. Ørholst, 2010) have været interessant med modeller for, 

hvordan man styrer forandringsprocesser. Røviks Trender og Translasjoner (Røvik, 2007) kunne 

være et andet spændende perspektiv, da fokus er på det afgørende i at oversætte og tilpasse 

måden en organisation fungerer og udvikles, til noget, der skaber mening for nye, der skal bruge 

den. Den danske model og globalisering (Marcussen, 2010) er et tredje spændende perspektiv, der 

siger noget om, hvor DK er robust og sårbar, og man kan arbejde med at placere 

universitetsverdenen i det felt. Teori om HR Transformation (Ulrich m.fl., 2011) er også en 

mulighed – her er pointen med modellen, at man bevæger sig baglæns, hvilket outcome vil man 

gerne opnå i en transformation, og hvad skal der til for at komme dertil? Og det er et interessant 

udefra-og-ind perspektiv på organisationsudvikling.  
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Bilag 1-4 
 

Interviewguide med temaer og spørgsmål til semi-struktureret interview      Bilag 1 

 
 

 
 

  

Dato for interview 
Navn 
Institut 
Nationalitet 
Hvor længe har du været ansat som professor ved DTU? 
Taler du dansk? 

 
1. Hvorfor valgte du at søge et professorat ved DTU? 

 
2. Hvad var afgørende for din motivation til at søge ved DTU? 

a. Fagligt? 
b. Praktiske forhold: i forhold til familie/ægtefælle/børn, bolig, løn-/skatteforhold? 
c. Socialt: DTU netværk, venskaber, dansk kultur? 

 

3. Hvordan foregik ansættelsesprocessen – var det et parallelforløb med både vurdering af det 
faglige indhold/udviklingspotentiale i stillingen og forventningsafstemning om de praktiske 
forhold? Eller var det forskudte processer? Hvad er bedst? 

 
4. Hvilke DTU-tilbud til udlændinge har du benyttet? 

 
5. Har DTU-tilbuddene været til gavn for dit liv i DK? 

 

6. Er du med i netværk for udenlandske professorer/udlændinge? Hvad giver det dig? 
 

7. Hvordan blev du modtaget på instituttet? 
 
8. Hvad er attraktivt ved at være professor ved DTU, i forhold til andre steder du har været? 
 
9. Hvad er ikke attraktivt eller direkte vanskeligt ved at være professor ved DTU? 

 

10. Hvordan forholder du dig til dansk samarbejdskultur? 
 

11. Hvordan forholder du dig til dansk ledelseskultur og selvledelse? 
 

12. Er der noget, som du har oplevet for lidt fokus på fra DTU’s side i forhold til internationale 
rekrutteringer? 

 

13. Hvad er en succesfuld international rekruttering for dig? 
 

14. Hvordan kan DTU fremme succesfulde internationale rekrutteringer? 
 

15. Har du gode råd til, hvordan DTU kan gøre det mere attraktivt at være udenlandsk professor 
ved DTU? Hvilke indsatser er afgørende? 

 
16. Er der andre vigtige elementer, du vil fremhæve, som vi endnu ikke har talt om? 
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Oversigt over 10 interview-lydfiler   Bilag 2 

1. Professor fra Finland 

2. Centerdirektør fra UK 

3. Professor fra USA 

4. Professor fra Skotland 

5. Professor fra Australien 

6. Professor fra Grækenland 

7. Professor fra Tyskland 

8. Professor fra UK/USA 

9. Professor fra Colombia 

10. Lektor fra Italien 

Interviewene er gennemført i oktober-november 2012. 

 

Interviewpersonernes institutter 

DTU Cen, DTU Compute, DTU Fotonik, DTU Kemi, DTU Miljø, DTU Nanotech og DTU Transport. 

 

 

Antal udenlandske professorer på DTU fordelt på køn, marts 2013 Bilag 3 

Professor MSO - kvinder   2 

Professor/professor MSO/professor MSA - mænd 26 

I alt    28 
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Data på interviewpersoner    Bilag 4 

  Køn 
(m/k) 

Nationalitet Været i 
DK 

Været på DTU Taler 
dansk 

Særlige bindinger til DK 

1 M 
 

Finland 33 år 20 år Ja Mødte dansk kvinde efter 
han kom til DK 

2 M 
 

UK 5 år 2-3 år Nej, 
hverken 
forstår 
eller taler 

Dansk gift og har barn med 
hende. 

3 M 
 

USA 2½ år 1 mdr. Lidt, har 
6 mdr.s 
kursus 

Nej, amerikansk gift og 
børn. 

4 M 
 

Skotland 17 år 17 år som 
professor 

Ja Havde kæreste i DK inden 
han kom. 

5 M 
 

Australien 10 år 14 mdr. som 
professor, var 
her også før. 

Ja, men 
ikke 
skriftlig. 

Født i DK 

6 M 
 

Grækenland 13 år (+ 
3 år 
ph.d. 
tidl.) 

13 år Ja Var ph.d. på DTU i 92-95 
og kendte danske 
samfund. Russisk kone. 

7 M 
 

Tyskland 14 år 14 år og 6 år 
som professor 

Ja Kom alene. Nu dansk gift i 
et år. 

8 M 
 

US/UK 5 år 1 dag om ugen 
i 5 år, bor i 
London. 

Lidt Dansk kæreste med børn 
her. 

9 M 
 

Colombia 6 år 4 år lektor og 2 
år professor 

Ja Uden familie. Var tidl. 
gæsteforsker på DTU. 

10 M 
 

Italien 3 år 3 år lektor Ja Professor vigtigste 
relation. Kæreste er 
kommet efterfølgende. 

I 
alt 

10 mænd  2½-33 
år 

1 mdr.-20 år Ja: 7 
Lidt: 2 
Nej: 1 

9 har særlige tilknytning og 
kun 1 har ikke særlig 
tilknytning 

       

 

 

  


