


ABSTRACT 

Within the past decades Danish and European universities and the public sector in general, have undergone 

several reforms – a process which in the case of the Danish universities reached its preliminary culmination 

in 2003 with a far-reaching reform of especially the management structure. The reform has been heatedly 

discussed both within the universities and in the media, and the debate has clarified two different 

perceptions of the purpose and role of the university in society, which clash quite significantly. Between 

these two perceptions we find the department managers who are required to act sensibly in this complex 

environment, both as personnel, administrative, strategic and scientific managers. 

I discuss this situation through an analysis of the institutional environment of department managers, using 

institutional theory and Karl E. Weicks concept of sensemaking. The analysis shows that the institutional 

identity of the university clashes significantly with the political narrative about the university reform, 

especially in regards to the construction of the manager-role and the role of the public administrator. 

Legitimate behavior connected with these roles is mutually exclusive in the two narratives. An alternative 

institutional identity is identified in material from The Technical University of Denmark, which is more in 

tune with the political construction of the role and purpose of the university.  

I investigate the sensemaking process of the department managers of three Danish universities, to explore 

how meaning is created on this level, and which norms and perceptions from their institutional 

environment, the department managers reproduce and exclude in their sensemaking process. I discuss how 

the rationality and the different institutions of the university reform pass through a sensemaking process at 

this level, and conclude that a significant filter is established, which filters out elements which clash with 

the perceived institutional identity and that a new meaning is created using institutions which do not clash 

with this identity. I find that especially an identity conflict between the role as a scientist and the role as a 

manager, causes the possibility for action among the department leader to be reduced. I present several 

considerations which could usefully be brought into future reform processes.   
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 KAPITEL 1 –  

PROBLEMSTILLING 
Hvis man skal være rigtig rå, så er universitetet institutterne. Og nichts weiter. Al resten det 

er diller, daller (Institutleder 8, 2009, 249ff) 

Dette speciale handler om institutledelse, hvilket ifølge ovenstående citat er den vigtigste form for ledelse 

på universiteterne. Alligevel er det ikke den lederrolle, der skrives mest om, hverken i pressen eller på 

universiteterne selv. I virkeligheden er der nok ikke så mange udenfor (eller indenfor!!) universiteterne, 

som ved hvad en institutleder konkret beskæftiger sig med.  

Jeg tror ikke, at de har en opfattelse af, hvad en institutleder laver og hvordan de fungerer. I 

hvert fald ikke ude i samfundet (Institutleder 7, 2009, 104f).  

Denne mangel på interesse – eller forståelse for rollens betydning – er i sig selv en væsentlig grund til at 

beskæftige sig med institutlederrollen, men samtidig vakte denne lederrolle min interesse, allerede da jeg i 

tidligere projekter beskæftigede mig med muligheder for ledelse på universiteterne og den specielle 

ledelseskultur, der tilsyneladende hersker på universiteterne. Denne kultur sætter klare rammer for, 

hvordan forskerne vil lade sig lede (Degn, 2008) og står øjensynligt i kontrast til universitetslovens krav om 

effektiv og professionel ledelse, hvilket potentielt sætter institutlederne i en vanskelig ledelsessituation. 

Institutledernes ansvarsområder omfatter tillige både ansvar for personale- og administrativ ledelse, 

overordnet strategisk ansvar for instituttet og faglig ledelse; en ganske omfattende opgaveportefølje, der 

efterlader meget lidt tid til at fastholde en forskerkarriere ved siden af eller sågar holde sig ajour med sit 

forskningsområde, for på den måde at kunne vende tilbage til forskningen senere hen.  

Omdrejningspunktet for dette speciale er denne situation, der af en institutleder beskrives som en 

”sandwich” med krav oppefra og forventninger nedefra (Institutleder 2, 2009, 170) – for hvordan skabes 

der mening og et meningsfyldt handlerum i denne komplekse situation? 

1.1 UNIVERSITETERNE I EN REFORMTID 

2002 var et revolutionsår for de danske universiteter. Ganske vist ikke på helt samme måde som 1968, hvor 

de studerende overtog talerstolen i Festsalen på Københavns Universitet og krævede medindflydelse, men 

dog et revolutionsår. I 2002 barslede regeringen med et lovforslag til en gennemgribende reform af 
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universitetssystemet under sloganet: Tid til forandring for Danmarks universiteter, med undertitlen: Styrket 

ledelse, øget frihed, stabil økonomi (Regeringen, 2002). Reformen er ifølge ministeren for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling (fremover ministeren), Helge Sander den mest gennemgribende ændring af det 

videnskabelige system siden åbningen af Københavns Universitet i 1479 (Pedersen L. N., 2002). Det 

overordnede formål er en åbning af universitetssystemet udadtil mod samfundet og reformen indeholder 

mange elementer, bl.a. til styrkelse af undervisningsevaluering, formalisering af universiteternes 

formidlingsforpligtigelse og senere omfattende fusioner universiteterne imellem og mellem universiteter 

og sektorforskningsinstitutioner. Det mest markante (og mest omdiskuterede) element er dog 

ledelsesdelen. Universitetsreformen, der blev gennemført i 2003, indeholder en særskilt ledelsesreform, 

der af mange betragtes som det egentlige formål med lovændringen (Christensen & Pallesen, 2003, s. 1). 

Ledelsesreformen indebærer blandt andet indførelsen af bestyrelse med eksternt flertal som det øverste 

ledelsesorgan på universiteterne, samt en overgang til ansatte ledere til forskel fra tidligere tiders valgte 

ledere. Formålet med denne ”professionalisering” af ledelsen er at øge universiteternes handlekraft og 

beslutningskompetence. Forandringen fra det kollegiale system fremhæves af mange institutledere som en 

positiv udvikling:  

… den demokratiske styrelseslov, den var selvmorderisk altså, den virkede virkelig ikke. Man 

kørte institutterne i sænk (...)… Det der med at dekaner skulle vælges mellem TAP’ere og 

rengøringskoner og så videre, det gjorde jo også at folk blev nødt til at bruge pengene 

uhensigtsmæssigt for at blive valgt, så det var altså ikke noget godt system (Institutleder 3, 

2009, 19ff) 

På trods af den overvejende positive indstilling blandt institutlederne i dag, var ledelsesreformen dog fra 

starten stærkt omdebatteret. En af præmisserne for universitetsreformen var, at ledelsesstrukturen på de 

danske universiteter var ineffektiv og at en professionalisering var nødvendig for at kunne imødekomme 

samfundets krav om øget relevans og gennemsigtighed (Folketingets hjemmeside). Kritikere hævdede på 

den anden side, at der ikke var noget galt med universiteternes måde at styre sig selv på, under henvisning 

til at de danske universiteter faktisk klarede sig rigtig godt i sammenligning med andre europæiske 

universiteter.  
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Debatten omkring universitetsreformen tydeliggør, at der hersker en række forskellige men meget faste 

forestillinger om universitetet1 og hvad universitetets opgaver er, der ikke nødvendigvis er let forenelige. 

Og midt i denne tvetydighed står altså institutlederne med den konkrete ledelse. Netop denne situation 

beskrives i den socialkonstruktivistiske nyinstitutionalisme, hvor samfundet ses som bestående af en lang 

række, i mange tilfælde modsatrettede institutioner – forstået som de regler, normer og kollektive 

forestillinger, der skaber mening og stabilitet (Scott, 1995, s. 33).  

Universitetsreformen kan i denne optik forstås som en socialt konstrueret forståelse af sammenhænge, 

baseret på de regler, normer og forestillinger, der er fremherskende på et givent tidspunkt. 

Universitetsreformen er ofte blevet set som udtryk for en New Public Management rationalitet, der med de 

nyinstitutionelle briller kan ses som en social konstruktion – en rationalitetsmyte. Påstanden er i 

nyinstitutionalismen, at mange organisationers opbygning ikke nødvendigvis er udtryk for den mest 

effektive måde at organisere sig på, men for samfundets forestillinger om legitim opbygning. Legitimitet er 

nødvendigt for universiteterne for at tilvejebringe tilskud fra staten, ekstern finansiering til forskning, 

studerende til de forskellige uddannelser osv.  

1.2 DE REFORMERENDE UNIVERSITETER 

Rationalitetsmyter skifter over tid, hvilket tydeliggøres hvis vi ser på universiteternes ledelseshistorie. Det 

mest markante ryk i denne historie er overgangen til kollegial ledelse i 1970. Før denne tid havde 

universiteterne været præget af en meget stabil struktur på det ledelsesmæssige plan – ”professorvælde”. 

Professorvælde eller den mindre populistiske term den meritokratiske styreform, var karakteriseret ved at 

professorerne var den eneste personalegruppe, der var repræsenteret i de kollegiale styrelsesorganer og 

dermed også den eneste gruppe med reel indflydelse. Samtidig var relationen til det omkringliggende 

samfund og det politiske system præget af en laissez-faire-rationalitet, hvor universiteterne mere eller 

mindre fik lov at styre sig selv. Den eksterne kontrol var begrænset til en vis udgiftskontrol og til 

certificering af uddannelsesprogrammer og eksamenskrav (Petersen, 1997, s. 158). 

I slutningen af 60’erne skete der dog en række strukturelle ændringer i universiteternes omgivelser, bl.a. 

som følge af en voldsom vækst af ansøgere til universiteterne, og dermed også en voksende andel af yngre 

                                                             
1 Når der i dette speciale refereres til universitetet (i bestemt form), er det i betydningen universitetet som idé og 

dermed en abstrakt konstruktion og ikke en konkret organisation. Når der tales om de konkrete universiteter, vil disse 

blive omtalt som universiteterne eller ved navn.  
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forskere i kategorierne lektor, adjunkt og lignende, pga. et stigende behov for undervisere. På grund af 

denne udvikling voksede et krav om medbestemmelse frem både fra videnskabeligt og administrativt 

personale, samt studerende sidst i 1960’erne, hvilket førte til en gennemgribende reform af 

styrelsesstrukturen i 1970. De danske universiteter var nu blandt de mest demokratiske i Europa, med en 

decentralisering af de styrende organer til både universitets-, fakultets- og institutniveau, henholdsvis 

konsistorium, fakultetsråd, institutbestyrelse, studienævn osv. Rationaliteten er på denne tid præget af en 

forestilling om at øget demokrati fører til bedre ledelse.  

Denne rationalitetsforestilling ændrede sig dog, og op igennem 1980’erne blev styreformen kritiseret 

kraftigt. Den blev i 1993 afløst af en gennemgribende reform, der styrkede specielt rektors rolle markant. 

Kritikken gik især på, at det var svært at placere ansvaret for trufne beslutninger et bestemt sted på 

universiteterne, og at der dermed var opstået et ledelsesmæssigt vakuum. Reformen fra 1993 

koncentrerede en stor del af det ledelsesmæssige ansvar hos rektor, der dog havde mulighed for at 

uddelegere ansvar længere ned i systemet. Man kan sige, at hierarkiet til en vis grad blev genoprettet på 

universiteterne i 1993, ved at ledelseskompetencen delvist blev flyttet fra de repræsentative organer til 

enkeltpersoner – fra Konsistorium til rektor, fra fakultetsråd til dekan og fra institutbestyrelser til 

institutleder. Disse ledere var dog demokratisk valgt internt på universitetet og kunne derfor også væltes 

igen. Til gengæld slækkedes den udgiftskontrol, der tidligere havde været den vigtigste del af den eksterne 

kontrol med universiteternes virke og budgetstyringen overgik nu til et mere ”løst” system, hvor 

universiteterne i højere grad fik mulighed for selv at disponere over deres midler. (Petersen, 1997).  

Den demokratiske rationalitetsforestilling afløstes dermed af en mere liberal forestilling om effektiv 

organisering, hvilket har udviklet sig yderligere med den nuværende lovgivning. New Public Management-

rationaliteten, hvor den private sektors styringsmekanismer (fx kontraktstyring og forestillingen om det 

nyttemaksimerende individ) ses som den optimale måde at styre på, skinner tydeligt igennem i den nye 

universitetsreforms bestemmelser om udviklingskontrakter, resultatmål og professionel ledelse på 

universiteterne. 

1.3 TEORETISK PROBLEMATISERING 

Universiteterne er dermed langt fra isolerede enheder i samfundet, men skal agere i omgivelser med 

forandrende institutionelle krav. Specielt tegner det politiske system sig for en stor del af det man kan 

kalde universitetets institutionelle omgivelser. Men institutlederne, som det næste ”led i kæden”, skal 

forholde sig til endnu en faktor: Universitetet som idé og den måde hvorpå universiteterne konstruerer sig 
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selv. Der kan i den nyinstitutionelle optik skelnes mellem 2 distinkte måder at anskue universitetet på: 

Universitetet som institution og Universitetet som instrument (Olsen, 2005). De aktører, der knytter an til 

forestillingen om universitetet som institution er de, der taler om universitetet som en kompleks samling af 

regler, normer, praksisser og processer, der anses som havende en iboende, ikke umiddelbart iagttagelig 

værdi. Disse institutionaliserede træk og elementer anses for at være meget stabile og dermed ikke mulige 

at forandre fra dag til dag. Modsat denne forestilling, står idéen om universitetet som instrument. 

Universitetet ses her som en kontraktuelt styret enhed, der hele tiden må være forandringsparat for at 

effektivisere mest muligt (Olsen, 2005, s. 5).  

Når Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (fremover Videnskabsministeriet) i sit oplæg til 

universitetsreformen lægger vægt på forandringsparathed og på at kontraktliggøre forholdet mellem 

universiteterne og samfundet, trækkes der tydeligvis på en forestilling om universitetet som instrument. 

Men samtidig ses det, at universiteterne selv lægger stor vægt på deres historiske særpræg, vigtigheden af 

grundforskningen på trods af dennes mere udefinerbare nytteværdi osv. – alle udsagn der peger i retning af 

en forståelse af universitetet som institution. Der er dermed grobund for store misforståelser, når 

Videnskabsministeriet taler ud fra en forestilling, hvor forandring er et grundvilkår og universiteterne ser sig 

selv som en grundlæggende stabile.  

Disse forskellige opfattelser af universitetets natur skal ses parallelt med den teoretiske diskussion om 

videnskabens natur, der har præget den videnskabsteoretiske debat de seneste år og drejer sig om Modus 

1- og Modus 2-viden. Modus 1 betegner den traditionelle videnstradition, hvor produktionen af viden 

foregår på universiteterne og styres og erkendes via en universitetsintern logik. Modus 2 defineres i højere 

grad som anvendelsesorienteret og netværksproduceret viden, der ikke nødvendigvis kvalitetskontrolleres 

internt i det videnskabelige system (eksempelvis via publicering i peer-reviewed tidsskrifter), men i ligeså 

høj grad i eksterne netværk og efter både sociale, politiske, økonomiske og teknologiske kriterier, såvel som 

videnskabelige. Diskussionen blev sparket i gang af bl.a. Michael Gibbons i bogen ”The new production of 

knowledge”, hvori det hævdes, at denne nye type viden er på fremmarch og at modus 2-viden er den 

vidensform samfundet efterspørger og som universiteterne derfor må forholde sig til (Gibbons, Limoges, 

Nowotny, Schwartzman, Scott, & Trow, 1994, s. 1f).  

Der er således forskellige opfattelser af, hvad et universitet er, hvad videnskab er, og hvilken rolle disse skal 

spille i samfundet. Og midt imellem disse opfattelser sidder institutlederne og skal navigere i en situation, 

hvor deres organisation og deres virke er til debat – deres institutionelle omgivelser er tilsyneladende 

modsatrettede.  
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Jeg ønsker i dette speciale at undersøge, hvordan institutlederne forsøger at skabe mening i disse til tider 

modsatrettede krav og forventninger. For netop i en sådan situation bliver meningsskabelse essentiel som 

filtreringsproces, hvor institutlederne konstruerer sig selv og deres handlerum på en måde som giver 

mening. Skabelse af mening finder sted hele tiden og ses dermed ikke som indlejret i universitetsreformen, 

men som en social proces i den lokale kontekst.  En analyse af denne meningsskabelse vil dermed også 

være med til at kaste lys over reformen som instrument til forandring, ved at belyse hvilke sociale filtre en 

reforms elementer transporteres igennem. 

1.4 PROBLEMFORMULERING 

Jeg har i dette speciale valgt at undersøge meningsskabelsen, som den finder sted på 3 danske 

universiteter, henholdsvis Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. 

Jeg har interviewet 8 forskellige institutledere2 fra det naturvidenskabelige område, som har beskrevet 

hvordan de ser deres egen rolle. Jeg vil i dette speciale analysere, hvordan de trækker på regler, normer og 

forestillinger i deres omgivelser for at skabe mening. Dette leder til følgende problemformulering:  

 

Problemformuleringen kan deles op i flere underspørgsmål. Disse spørgsmål er med til at strukturere resten 

af dette speciale.  

Hvad er institutionelle omgivelser og meningsskabelse og hvordan kan disse analyseres? 

Indeholdt i dette spørgsmål er en beskrivelse og diskussion af dette speciales teoretiske og empiriske 

grundlag og de centrale metodiske overvejelser der følger af dette grundlag. I kapitel 2 gennemgår jeg 

dette grundlag og opstiller en strategi for hvordan jeg griber analysen an.  

 

                                                             
2 For yderligere beskrivelse og diskussion af interviewteknik og metode, se bilag 1. 

Hvordan skaber institutledere mening i deres institutionelle omgivelser igennem fortællinger 

om egen rolle og hvilke spændinger italesættes eventuelt? Hvilket strategisk handlerum 

efterlader denne meningsskabelse? 
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Hvilke institutioner udgør institutledernes omgivelser? 

Institutledernes institutionelle omgivelser ses i dette speciale som henholdsvis de politiske omgivelser 

udtrykt ved Videnskabsministeriet og universitetets institutionelle identitet udtrykt af universiteterne selv. 

For at besvare dette underspørgsmål vil jeg, i kapitel 3, iagttage hvordan disse to organiseringer iagttager 

universiteternes funktion, rolle osv. og hvilke regler, normer og forestillinger denne iagttagelse baseres på 

og identificere eventuelle spændinger. 

Hvordan skaber institutlederne mening igennem fortællinger om egen rolle? 

Iagttagelsespunktet flyttes her til institutledernes fortællinger om deres egen rolle og besvarelsen af dette 

spørgsmål vil derfor tydeliggøre hvilke institutioner institutlederne selv aktualiserer, når de skal skabe 

mening. Dette gøres for at belyse hvorvidt der reproduceres bestemte institutioner fra omgivelserne og 

hvilke spændinger der i denne meningsskabelse etableres, reproduceres eller opløses. Dette sker i kapitel 4 

og 5. 

Hvilket strategisk handlerum dannes ved institutledernes meningsskabelse? 

Dette afsluttende underspørgsmål vil sætte specialets konklusioner ind i en bredere kontekst, for at påpege 

de spændinger som meningsskabelsen aktualiserer. Håbet er med besvarelse af dette spørgsmål at indikere 

mulige problemstillinger i forbindelse med fremtidens ansættelser af institutledere og påpege områder, 

hvor yderligere refleksion på dette område er tiltrængt (Kapitel 6).  
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KAPITEL 2 

HVORDAN ANALYSERES 

MENINGSSKABELSE? 
I dette kapitel vil jeg besvare min problemformulerings første underspørgsmål: Hvad er institutionelle 

omgivelser og meningsskabelse, og hvordan kan disse analyseres? Dette fordrer først og fremmest en 

indkredsning af min analysegenstand; hvordan forstår jeg institutionelle omgivelser og meningsskabelse, og 

dernæst en diskussion af det blik der anlægges på denne genstand, og hvilke begreber der styrer og 

fastholder dette blik. Teori og strategi flettes sammen i dette kapitel, ved at teorien beskrives og diskuteres 

i forhold til den nærværende problemstilling – institutledernes meningsskabelse i institutionelle omgivelser. 

Dette kapitel skal dermed ikke ses som en teoripræsentation men en diskussion af forskellige teoretiske 

begreber, og hvordan de kan kobles til en sammenhængende analysestrategi.  

2.1 DET SOCIALKONSTRUKTIVISTISKE BLIK 

Ved at vælge at tage udgangspunkt i den nyinstitutionelle teori har jeg valgt et konstruktivistisk blik på 

genstanden. Dette blik betyder en erkendelse af, at de valg jeg træffer inden og under det analytiske 

arbejde konstruerer analysegenstanden på en bestemt måde. Institutledernes meningsskabelse er ikke 

”derude” i en fast form, som jeg kan afsløre ved at følge bestemte regler, men skabes via den 

fremgangsmåde jeg vælger.  

”Analysestrategi er ikke metoderegler, men en strategi for hvordan man som epistemolog vil 

konstruere andres (organisationers og systemers) iagttagelser som objekt for egne 

iagttagelser med henblik på at beskrive, hvorfra de selv beskriver” (Andersen, 1999, s. 14) 

Et andet blik på institutledere og deres omgivelser ville dermed producere et ganske andet analyseresultat. 

Havde jeg eksempelvis taget mit udgangspunkt i en systemteoretisk optik, ville genstanden komme til syne 

som distinkte systemer og min analyse højst sandsynligt have koncentreret sig om grænsedragninger 

mellem system og omverden. Der er altså intet naturgivent ved den måde jeg har valgt at gribe 

problemstillingen an på – for hvert eneste valg jeg har truffet i processen, er der mange andre muligheder 
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som kunne have været valgt. Det er netop det der menes med begrebet epistemolog3 i ovenstående citat – 

jeg erkender og tager mit udgangspunkt i, at enhver analyse er en konstruktion, der skabes igennem en 

teoretisk optik og at der dermed ikke findes et ontologisk udgangspunkt – verden har ikke en bestemt 

beskaffenhed, men er afhængig af, hvordan jeg erkender den.  

Denne erkendelse gør det ekstra vigtigt at klargøre under hvilke betingelser jeg konstruerer min genstand 

og foretager min analyse, da det netop er denne klargøring og eksplicitering af de analysestrategiske valg 

og fravalg, der gør analysen følsom overfor kritik. Med andre ord må de begreber, der guider mit blik og 

dermed er med til at konstruere genstanden, konditioneres for at kunne kritiseres. Sagt mere simpelt er jeg 

nødt til at klargøre, hvad jeg mener med institution, for at fremtidige læsere kan kritisere min 

argumentation for, hvornår noget er en institution. Dette er netop pointen med de følgende afsnit: at gøre 

rede for de præmisser, som projektet bygger på og hvilke implikationer dette har for analysens resultater.  

Inden denne konditionering finder sted skal det pointeres, at de følgende afsnit ikke skal ses som 

udtømmende redegørelser for hverken den nyinstitutionelle teori eller Weicks sensemakingbegreb. Jeg har 

valgt en række begreber ud fra de respektive teoretiske perspektiver, som jeg finder relevante i forhold til 

min problemstilling og som supplerer hinanden. Jeg vil i dette kapitel koble disse begreber til en samlet 

analysestrategi. Dele af sensemakingbegrebet anvendes dermed til at åbne blikket for, hvordan 

institutlederne mere konkret håndterer komplekse institutionelle omgivelser. De teoretiske perspektiver 

ses dermed som en værktøjskasse, hvorfra der kan trækkes begreber alt afhængigt af problemstillingen og 

konditioneringen af disse begreber og den samlede analysestrategi må derefter vise fornuftigheden i disse 

valg.  

2.2 INSTITUTIONER OG ORGANISATIONER 

Som nævnt i forrige kapitel, så kan universitetet i den nyinstitutionelle optik forstås som en organisation i 

relativt stabile og stærke institutionelle omgivelser4. Umiddelbart konnoterer ordet institution for de fleste 

en konkret organisation, eksempelvis en børnehave (daginstitution) eller en større formel organisering, fx 

Kirken. Denne forståelse af ordet institutioner er indlejret i det danske sprog og den sproglige flertydighed 

                                                             
3 Epistemologi kan defineres som læren om hvordan viden opnås eller hvordan verden erkendes (erkendelsesteori) 

(Gyldendal2) og kobles ofte sammen med begrebet ontologi, der betegner læren om hvad viden er eller om verdens 

eksistens.  

4 Jeg uddyber begrebet stærke institutionelle omgivelser nærmere i afsnit 2.2.2 
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illustrerer en central problemstilling i den nyinstitutionelle teori, nemlig spændingsfeltet mellem 

organisation og institution. Den nyinstitutionelle teori er meget heterogen5 og der er derfor heller ikke en 

specifik og entydig linje, der indikerer hvor skellet går mellem institutioner og organisationer.  

I dette speciale følger jeg Scotts definition af institutioner: 

Cognitive, normative, and regulative structures and activities that provide stability and 

meaning to social behavior (Scott, 1995, s. 33) 

I dette speciale skal institutioner forstås som de spilleregler vi alle, mere eller mindre bevidst, spiller efter 

når vi interagerer i samfundet – det være sig formelle regler og love, forestillinger om passende adfærd 

eller meningsstrukturer, der er indlejret helt fra barndommen. Disse regler og praksisser har opnået en vis 

udbredelse og stabilitet ved at være rodfæstet i relativt faste måder at tænke og tale på. De stærkeste 

institutioner er dem vi ikke tænker over, og som er indlejret i samfundets forståelse af sig selv. En sådan 

stærk institution er fx kernefamilien, der til stadighed er den måde hvorigennem der kan tales og tænkes 

familiære relationer. Kernefamilien er institutionaliseret i formelle regler, eksempelvis omkring 

forældremyndighed og arveret, normative forestillinger om eksempelvis forældrerollen, samt kognitive 

meningsstrukturer der dikterer hvordan vi tænker familie, eksemplificeret ved barnelege som ”far-mor-og-

børn”. Institutioner opnår deres stabilitet og styrke ved at de objektiviseres – de løsrives fra deres 

historiske kontekst og gøres objektivt gyldige i enhver sammenhæng og får dermed deres eget 

selvstændige liv. Institutioner er de filtre, hvorigennem vi iagttager os selv og den verden vi indgår i. Netop 

denne definition af institutioner gør denne teoretiske tilgang relevant for min analyse, da jeg som nævnt 

ønsker at undersøge den filtreringsproces som universitetsreformens elementer går igennem hos 

institutlederne. 

Organisationer ses i dette speciale som en mere formaliseret størrelse – man kan sige, at organisationer er 

institutioner, der har opnået handlingskapacitet.  

Institutioner bliver til organisationer, i det omfang de udstyres med faste kompetence- og 

ressourcestrukturer, beslutningsprocedurer, målsætninger og handlingsanvisninger. 

Institutioner kan sætte rammer for handling, men kan ikke handle (Torfing, 2005, s. 47). 

                                                             
5 Ret beset giver det ikke mening at tale om den nyinstitutionelle teori, da der eksisterer en vrimmel af forskellige 

retninger og variationer, som alle abonnerer på overskriften ”nyinstitutionalisme” (Nielsen, 2005, s. 19ff). Specialet 

læner sig primært op af den socialkonstruktivistiske nyinstitutionalisme, som den formuleres af bl.a. March & Olsen. 
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Universiteterne kan på denne måde ses som en række institutioner samlet under forskellige formaliserede 

strukturer og procedurer, med målsætninger og kompetencer til at opnå disse målsætninger. Eksempelvis 

kan man i organisationen ”universitetet” iagttage en række institutionelle regler omkring opbygning, 

undervisningsformer og overenskomster, normative forestillinger om rollen som studerende og rollen som 

forsker, samt kognitive strukturer eksemplificeret ved modus 1-vidensopfattelsen, som vi så i kapitel 1.  

Disse institutioner sætter rammer for adfærd, både som følge af de regulative elementer: love og regler 

med tilknyttede juridiske sanktioner, men også via de normative og kognitive elementer, der fx kommer til 

syne i de roller det er muligt at udfylde i organisationen.  

En rolle kan i en institutionel sammenhæng begribes som ”størknede kollektive forventninger om 

meningsfuld adfærd i bestemte situationer” (Jæger & Sørensen, 2003, s. 22), og kan dermed ses som et 

udtryk for de normative elementer af institutionerne. Når man indtager en rolle – eksempelvis som 

institutleder – så er der knyttet en række forventninger til, hvordan man kan og bør agere. Dermed sætter 

rollekonstruktion rammer for handling og gør det lettere for os selv og vores omgivelser at begribe verden, 

da en konstant fortolkning af os selv i forhold til vores omgivelser ikke er nødvendig. Jeg behøver med 

andre ord ikke hele tiden overveje, hvilke handlinger der er relevante og acceptable i en bestemt situation, 

da disse handlemønstre allerede ligger indlejret i den måde jeg tænker mig selv og den rolle jeg indtager 

på. 

Et individ sættes dermed ikke lig en rolle – jeg træder ind og ud af forskellige roller hele tiden, alt afhængigt 

af hvilken sammenhæng jeg indgår i. Men et individ kan også indtage flere roller på samme tid, hvilket kan 

skabe konflikter både i forhold til ekstern legitimitet (eksempelvis habilitetsproblemer) og i forhold til 

intern identitetskonstruktion. Eksempelvis kan en del af problemstillingen for institutledere være, at de 

potentielt både indtager rollen som forskere og som institutledere på samme tid, og skal dermed balancere 

de institutionelle forventninger, der er knyttet til begge disse roller. Et eksempel på dette er Københavns 

Universitet, hvor institutlederne har kontraktligt krav på at kunne bruge 25 % af deres tid på egen 

forskning. Spørgsmålet bliver dermed hvordan (eller hvorvidt) der i den nye institutlederrolle skabes en 

balance mellem de to roller.  

De kognitive elementer af institutionerne er sværere at få øje på, da de pr. definition befinder sig ”inde i 

hovedet” på aktørerne. De kan forstås som de vidensystemer, som vi fra barnsben er en del af og som er 

indlejret i vaner, rutiner, tankemønstre og handlinger, uden at der nødvendigvis reflekteres over hvorfor. 

Disse kognitive institutioner kommer eksempelvis til syne igennem fortællinger om rollernes særpræg, 

identitetsforestillinger osv.   
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Institutlederne indtræder dermed i denne optik i en rolle, der er formet af en række institutioner: 

eksempelvis formelle love og regler omkring kompetencer, ansættelse, løn osv., men også normative 

forventninger omkring acceptabel adfærd og kognitive forestillinger om fx rollens placering i hierarkier osv. 

Jeg vil i de følgende afsnit se nærmere på hvordan disse institutioner kan analyseres.  

2.2.1 INSTITUTIONEL IDENTITET 

Den rolle institutlederne skal indtræde i, er placeret i en organisation, der har indlejret en række 

forestillinger om mål, midler til at opnå dette mål og passende adfærd indenfor denne organisation. Disse 

mål og midler kan til tider blive så institutionaliserede, at de ikke længere blot er midler, men har en værdi i 

sig selv for organisationen (Brunsson & Olsen, 1993, s. 4), præcis som det sås i forestillingen om 

universitetet som institution og i diskussionen omkring Modus 1- og Modus 2-videnskab i kapitel 1. I denne 

debat tillægges målet (videnskabelig viden) og midlerne til at nå dette mål (universitetsintern 

vidensproduktion og kvalitetssikring) en værdi, der er med til at definere organisationens identitet. Disse 

institutioner er blevet så eksternaliserede og dermed løsrevet fra deres historiske kontekst, at de bliver 

idealer. Idealer forstås i dette speciale som bestemte ”punkter” i en argumentation, det ikke er muligt at 

stille spørgsmålstegn ved (Andersen, 1994, s. 11ff) og kan på denne måde ses som en rationalitetsmyte, der 

er blevet så stærk, at den ikke længere er til debat. 

Denne idealisering af bestemte institutioner, bevirker at mange organisationer over tid opnår en form for 

institutionel identitet, forstået som dens basale forståelse af sig selv, sine værdier, ønsker og meninger 

(Brunsson & Olsen, 1993, s. 5). Det er vigtigt at pointere igen, at denne identitet netop er institutionel, altså 

skabt igennem institutionerne der indhyller organisationen. Der findes ikke en ”ægte” identitet, som man 

kan finde frem til.  

Den institutionelle identitet er en organisatorisk identitet og skal ikke forveksles med en individuel 

identitet, selvom den organisatoriske identitet kan have stor indflydelse på konstruktionen af den 

individuelle identitet eller de roller, som den individuelle identitet skal knyttes til. Og det er netop for at 

belyse denne mulige indflydelse, at jeg beskæftiger mig med begrebet institutionel identitet. Jeg anvender 

begrebet til den indledende analyse af, hvilke institutioner der omgiver institutlederne og dermed må 

antages at have indflydelse på deres meningsskabelse. Det er dermed væsentligt at undersøge, hvorvidt der 

kan identificeres en universitets-identitet, samt hvilke institutioner en sådan trækker på. Brunsson og Olsen 

hævder at reformer, der ikke harmonerer med institutionelle identiteter, har svære vilkår (Brunsson & 

Olsen, 1993, s. 5ff), da reformens elementer vil fremstå som meningsløse for organisationen. Begrebet kan 

dermed være med til at belyse om der i institutledernes omgivelser er indlejrede spændinger mellem 
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institutioner, som universitetet trækker på i deres identitetskonstruktion og de institutioner, der 

aktualiseres i reformen og den måde den konstrueres fra det politiske systems side.  

2.2.2 INSTITUTIONELLE OMGIVELSER 

Organisationer som universitetet er, som nævnt i kapitel 1, ikke ”øer” i et institutionelt vakuum, men 

præges af eksterne normer for acceptabel adfærd; deres omgivelser er institutionaliserede. Universitetet 

iagttages dermed i dette speciale som en afhængig aktør der må forholde sig aktivt til dens omgivelser. 

Dette betyder ikke, at disse omgivelser ses som værende deterministiske og dermed overregulerende i 

forhold til adfærd. Jeg fastholder i dette speciale et anti-deterministisk syn på institutioner, hvor det 

påpeges at aktørerne selv er med til at vedligeholde og skabe de omgivende institutioner gennem deres 

handlinger og aktive meningsskabelse.  Aktørernes frihed til at skabe mening og medkonstruere deres egen 

”virkelighed” ses i den valgte optik, som en væsentlig del af institutionernes vedligeholdelse og udbredelse.  

Organisationer som universitetet er afhængige af deres omgivelser. Disse omgivelser er dog ikke entydige 

og kan i analytisk forstand deles op i tekniske og institutionelle omgivelser6. De tekniske omgivelser kan 

forstås som den del af organisationens omverden der relaterer sig til organisationen via en 

bytteforholdslogik, dvs. i universiteters tilfælde leverandører, aftagere af nyuddannede kandidater osv. 

Forholdet til disse tekniske omgivelser vil i høj grad være præget af fokus på output – omgivelserne 

vurderer forholdet og øver kontrol/leverer sanktioner til organisationen ud fra hvor effektivt outputtet 

leveres.  Institutionelle omgivelser defineres som de dele af organisationens omverden, der relaterer sig til 

de mere symbolske faktorer, ved en anerkendelseslogik; disse omgivelser kan også betegnes de politiske 

omgivelser. Universiteter ses i denne optik, som en organisation med meget stærke institutionelle 

omgivelser, da kerneydelserne forskning og undervisning er svært målbare enheder; det er vanskeligt at 

kvantificere ”god forskning” og ”veluddannede kandidater” og dermed også vanskeligt at fastholde en 

”teknisk” relation til omgivelserne. Derfor vil omgivelsernes fokus i denne type organisationer ligge på 

processerne hvorigennem outputtet opnås. Organisationens legitimitet og dermed overlevelsesgrundlag 

knyttes derfor til interne processer i stedet for målbart output; gør de det rigtigt? i stedet for leverer de 

nok? Det er på denne måde svært at forestille sig et universitet, der ikke afholder forelæsninger, selvom 

denne undervisningsform ikke nødvendigvis udgør den mest effektive måde at organisere undervisning på. 

                                                             
6 Grunden til at dette udelukkende bliver en analytisk sondring er, at når jeg netop vælger at anlægge et institutionelt 

blik, betyder det at de tekniske omgivelser er institutionelt skabt (Mejlby, Nielsen, & Schultz, 2003, s. 94). Den 

rationalitet som tekniske omgivelser antages at bygge på, er i virkeligheden en socialt konstrueret rationalitet. 



   16 

 

Eller en forsker der ikke publicerer i internationale tidsskrifter, selvom det ikke nødvendigvis er gennem 

disse medier det relevante publikum nås.  

Det der gør fokuseringen på de institutionelle omgivelser relevant for min problemstilling er, at indenfor 

den nyinstitutionelle teori ses relationerne mellem organisationens elementer som forbundne, men 

samtidig afhængige af de institutionelle elementer (Raae, 2008, s. 20). Dette lyder måske meget abstrakt, 

men er reelt set temmelig banalt: I denne optik tages der udgangspunkt i at fx en beslutning i en 

organisation ikke nødvendigvis problemfrit implementeres via strukturer (organisationselementernes 

relationer til hinanden), men at de fleste beslutninger, strategiplaner, målbeskrivelser eller lignende vil 

blive transporteret igennem en meningsdannelse, eller oversættelse om man vil, der relaterer den til 

aktørens eksisterende meningshorisont (de institutionelle elementer) og dermed gør den til en del af denne 

horisont. Det vil sige at forandringstiltag, fx reformer, ikke kan anskues som havende en umiddelbart og let 

målelig effekt på eksempelvis en organisationsstruktur, men at denne effekt ofte vil tage form af noget 

uforudsigeligt og måske endda udefinerbart, da det konkrete tiltag vil blive transporteret igennem en 

meningsskabelsesproces, der forandrer tiltaget så det passer ind i en allerede eksisterende 

meningshorisont. Det er denne filtreringsproces, som jeg også nævnte i kapitel 1, der er analysegenstanden 

i dette speciale.  

Institutionelle omgivelser betegner dermed de institutioner, institutlederne skal forholde sig til når de 

indtager rollen som institutleder. Jeg anvender begrebet i den indledende analyse ved først at analysere 

universitetets institutionelle omgivelser; det politiske systems aktualisering af institutioner i relation til 

universiteterne, og dernæst ved at koble denne analyse til analysen af universitetsidentiteten (forrige 

afsnit), for samlet set at tydeliggøre institutledernes institutionelle omgivelser, der udgør de elementer som 

de kan anvende til at konstruere det meningsfilter, hvorigennem reformen skal passere.  

2.3 MENING I INSTITUTIONERNE  

For at belyse denne konstruktion af et meningsfilter vender jeg mig nu mod Karl E. Weicks7 teori om 

sensemaking. Ifølge Weick foregår meningsskabelse hele tiden og er den måde, hvorpå vi ordner og 

reducerer den stadige strøm af informationer, som vi konstant mødes med i vores hverdag, til 

                                                             
7 Karl E. Weick (f. 1936) er en amerikansk organisationsteoretiker, som især beskæftiger sig med meningsskabelse i 

organisationer. Han er primært kendt for sine hovedværker: ”Sensemaking in Organizations” (1995) og ”Making Sense 

of the Organization” (2001).  
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meningsgivende og fattelige begivenheder. Netop i denne forbindelse mellem omverdenen og 

meningsskabelsen ser jeg en frugtbar forbindelse mellem meningsskabelsesperspektivet, det 

nyinstitutionelle udgangspunkt og min problemstilling omkring institutlederne og deres forandrende 

omverdensvilkår. Selvom perspektivet ikke er udviklet specifikt som en del af den nyinstitutionelle teori, 

placerer Weick dog sig selv indenfor den forståelsesramme den nyinstitutionelle teori repræsenterer, 

igennem hans begreber omkring enactment, som en vedtagelse og eksternalisering af socialt konstruerede 

normer:  

It is this institutionalizing of social constructions into the way things are done, and the 

transmission of these products, that links ideas about sensemaking with those of institutional 

theory. Sensemaking is the feedstock for institutionalization (Weick, 1995, s. 36) 

Sensemaking betyder i dette speciales optik skabelsen af mening og er på denne måde temmelig 

selvforklarende. Meningsskabelse består dog af mange flere elementer end man intuitivt ville forvente. I 

dette speciale ses meningsskabelse som en proces, hvorigennem mennesker kan skabe orden i en 

kompleks situation, ved retrospektivt at tillægge deres handlinger mening. Netop det processuelle ved 

meningsskabelse er det, der adskiller det fra det beslægtede, og hverdagssprogligt ofte sammenblandede 

begreb, fortolkning. Hvor fortolkning kræver noget forudgående: et produkt, fx en tekst, fortolkningen kan 

knytte sig til og som regel ender ud med et produkt i sig selv: fortolkningen, så beskriver meningsskabelse 

udelukkende processen og indebærer ikke et endeligt produkt. Sensemaking kræver ikke en forudgående 

tekst, men kan iagttages som en kreativ proces, hvor meningsskaberen selv ”medforfatter” det, der skabes 

mening omkring. Dette kaldes authoring og er sammen med begrebet enactment med til at beskrive 

meningsskabelsens socialkonstruktivistiske karakter. Enactment betegner den proces, hvor der ud fra en 

problematisk situation skabes et meningsfuldt problem. At ”enacte” betyder direkte oversat at vedtage 

noget (eksempelvis en lov), men anvendes i Weicks forstand, som et udtryk for at individer/organisationer 

selv ”sætter” eller ”vedtager” deres omgivelser (Weick, 1995, s. 30ff). Et eksempel kunne være når en 

institutleder nedskriver en handlingsplan. Ved denne handling konstruerer institutlederen selv den 

omverden og de problemstillinger, han skal agere i, ved at definere centrale områder, hvor der skal sættes 

aktivt ind. Dog kan enactment også beskrive en mere abstrakt vedtagelse, eksempelvis konstruktionen af 

en bestemt relation eller vedtagelsen af hvilke begivenheder der tillægges betydning i en reformsituation.   

Dette element af selvkonstruktion er væsentligt i forhold til min problemstilling, da jeg netop ikke ønsker at 

beskrive, hvordan institutlederne fortolker allerede givne meningshorisonter (institutioner) men snarere, 

hvordan de aktivt selv er medforfattere til den virkelighed, de oplever sig selv som en del af, og dermed 
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bevare det anti-deterministiske fokus på institutionerne. Dette fokus på authoring til forskel fra fortolkning 

og enactment frem for reaktion, åbner det analytiske blik op for at institutledernes meningsskabelse er en 

aktiv proces, hvor de selv vedtager hvilke institutioner der gives mening og sættes i sammenhæng for at 

gøre fremtidig handling mulig. Dette gøres i meningsskabelsesperspektivet via konstruktionen af cues 

(stikord). Disse stikord er elementer eller begivenheder der trækkes ud og bruges til at give mening til 

situationen som helhed. Det kan dermed forstås på samme måde som det narrative begreb plot, hvilket jeg 

vender tilbage til i afsnit 2.5.2. Det er en forsimpling af en situation, der skaber et meningsfuldt forløb og er 

udtryk for individernes konstruktion af mening.  

Det er dog ikke blot omgivelserne der skabes mening omkring, men i lige så høj grad individet selv der 

skabes. I denne optik findes der ikke noget ”jeg”, som meningsskabelsen finder sted omkring. Det er 

gennem denne proces at ”jeg’et” skabes og genskabes.  Som Weick forklarer det:  

The sensemaker is himself or herself an ongoing puzzle undergoing continual redefinition, 

coincident with presenting some self to others and trying to decide which self is appropriate 

(Weick, 1995, s. 20) 

Her ses paralleller til det nyinstitutionelle rollebegreb, der som nævnt kunne forstås som ”størknede 

kollektive forventninger om meningsfuld adfærd i bestemte situationer” (Jæger & Sørensen, 2003, s. 22). 

Meningsskabelsesperspektivet nuancerer dette begreb ved at pointere, at individer ikke blot indtræder i og 

udfylder bestemte roller, men selv aktivt medkonstruerer disse roller gennem enactment, dvs. at 

meningsskabelsen kobler rollen til individets forestilling om egen identitet: den måde de forstår sig selv på. 

Meningsskabelse foregår dermed altid i en social kontekst og er influeret og betinget af meningsskaberens 

bevidsthed om sin sociale kontekst. Institutlederne vil altid skabe mening via et publikum, enten reelt eller 

forestillet. Vi har altid forestillinger om hvordan vores adfærd modtages i vores omgivelser; 

meningsskabelse er formet af de institutionelle omgivelser. Det er netop denne sammenhæng med 

omgivelserne, der gør begrebet relevant for min analyse, da det åbner blikket for hvordan der via 

etableringen af stikord og vedtagelsen af bestemte sammenhænge (enactment), konstrueres bestemte 

meningsfiltre, hvorigennem information og eksempelvis reformelementer skal passere.  

It is those very problems that are the focus of sensemaking, namely, what is ”out there”, 

what is ”in here”, and who must we be in order to deal with both questions? (Weick, 1995, s. 

70) 
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2.4 OPSAMLING – HVAD BETYDER DET TEORETISKE UDGANGSPUNKT? 

Udgangspunktet for den følgende analyse er jf. ovenstående afsnit, at institutlederne skal agere i en 

institutionaliseret organisation med institutionaliserede omgivelser. Dette vil sige at deres adfærd er 

betinget af kognitive, normative og regulative strukturer og aktiviteter både fra organisationens 

institutionelle omgivelser, samt fra organisationens egen institutionelle identitet. Måden hvorpå handling 

gøres mulig i disse omgivelser er via en vedvarende meningsskabelsesproces, der søger at ordne disse 

institutioner til en plausibel og for institutlederne meningsfuld sammenhæng.  

Med andre ord kan man sige, at jeg via den nyinstitutionelle optik konstruerer det tilbud om mening, som 

omgivelserne ”sender af sted” mod institutlederne, ved at analysere universiteternes institutionelle 

identitet og derefter de institutioner, der aktualiseres af det politiske system i reformarbejdet. Derefter 

tager meningsskabelsesperspektivet over og åbner blikket for, hvilke af disse institutioner der ”overlever” 

og dermed kommer til at udgøre det filter, hvorigennem institutlederne ser sig selv, deres rolle og denne 

rolles placering i organisationen. Jeg søger på denne måde at sætte mig selv ”udenfor” institutledernes 

meningsskabelse for at kunne belyse, hvorfra de iagttager sig selv – hvilke institutioner de taler ud fra, og 

dermed give mulighed for refleksion over de præmisser, der ligger til grund for denne selviagttagelse. 

Jeg vil i de følgende afsnit operationalisere de begreber, som jeg har beskrevet ovenfor og dermed opstille 

en strategi for, hvordan meningsskabelsen og institutledernes institutionelle omgivelser gøres 

analyserbare.  

2.5 FORTÆLLINGER SOM ANALYSESTRATEGI 

Jeg vælger i dette speciale at gøre fortællinger til epistemologisk præmis, hvilket betyder at empirien 

iagttages som en serie af fortællinger, der samlet set tydeliggør institutledernes institutionelle omgivelser 

og deres meningsskabelse ud fra/igennem disse. Fortællingsbegrebet er hentet fra narrativ teori – en 

teoretisk gren indenfor socialkonstruktivismen, der iagttager verden som fortællinger og blandt andet 

beskæftiger sig med hvordan fortællinger bruges til at skabe en forståelse af os selv, hinanden og vores 

omgivelser (Pedersen, 2005, s. 236). Alle tekster og mundtlige fremstillinger konstrueres som fortællinger. 

Implikationerne af denne analysestrategiske manøvre er at begrebet fungerer som en slags linse, 

hvorigennem jeg iagttager min problemstilling. Dermed træder mit empiriske materiale – alle rapporter, 

præsentationsmateriale fra universiteterne og alle interviews frem som fortællinger, der aktualiserer en 

række karakterer, begivenheder og plotsætninger. Dette betyder, at jeg ikke kan påstå at sige noget om 
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hvordan verden udenfor mine kilder ser ud, kun hvordan mine kilder konstruerer deres verden igennem 

disse fortællinger.  

Fortællingsbegrebet ligger i god forlængelse af sensemakingperspektivet og Weick opererer selv med 

begrebet fortællinger, som en del af det der trækkes på når folk skaber mening; de forståelsesrammer, som 

aktørerne vil søge at skabe mening ud fra, eksempelvis en national kultur8. Igennem fx fortællinger sættes 

stikord ifølge Weick, i forbindelse med en mere overordnet ramme, hvilket i dette speciale kan forstås på 

samme måde som idealer eller institutioner. Disse rammer og stikord udgør tilsammen et meningsfuldt 

ordforråd, hvormed der skabes mening. Fortællinger giver i denne optik aktørerne mulighed for at skabe 

mening igennem et ordforråd bestående af erfaringer og sekventialitet (Weick, 1995, s. 127). Begivenheder 

ordnes gennem fortællinger til logiske sammenhænge, der reducerer den kompleksitet, som præger 

verden.  

At gøre fortællinger til epistemologisk præmis i begge analyser, har den fordel at det gøres muligt at 

iagttage hvordan bestemte konstruktioner kan findes og genfindes i ministeriets og universitetets 

italesættelser, samt i den lokale meningsskabelse hos institutlederne og dermed også hvilke spændinger 

der eventuelt opstår mellem de forskellige fortællinger. Ligeledes ser jeg en fordel i at fortællingsbegrebet 

analytisk set er mere håndterbart end begreber som interesser, normer og kollektive forestillinger, ved at 

det eksempelvis kan analyseres via Greimas’9 aktantmodel, der oprindeligt set blev brugt til at analysere 

folkeeventyr. Aktantmodellen afbilledes traditionel set således:  

 

FIGUR 1: FRIT EFTER GREIMAS (GREIMAS, 1974, S. 287) 

                                                             
8 Weick kalder dette for minimale strukturer (Weick, 1995, s. 109) 

9 Algirdas Julius Greimas (1917-1992), litauisk lingvist, som er mest kendt for at have udviklet aktantmodellen, eller 

eventyrmodellen, som blev introduceret i hans bog ”Strukturel semantik” (Greimas, 1974, s. 287) 

Modtager Mål/objekt Giver 

 

Hjælper 

 

Hovedperson Modstander 
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Aktanterne i denne model er ikke nødvendigvis personer (aktører), men kan lige så vel være abstraktioner 

og institutioner10 og modellen er derfor oplagt til at åbne blikket for institutioners indflydelse på den 

meningsskabelse der foregår i organisationer (Borum & Pedersen, 2008, s. 84). Konditioneringen af de 

enkelte begreber i modellen gennemgås i næste afsnit. Jeg har valgt at inddrage et ekstra begreb til at 

belyse omgivelserne og meningsskabelse, nemlig plot-begrebet. Dette begreb er med til at belyse, hvordan 

sammenkædningen af bestemte begivenheder skaber en sammenhængende og meningsskabende 

fortælling. Analysespørgsmålet i forhold til plot-begrebet bliver: ”Hvorfor sker dette” (Søderberg, 2003, s. 

9) og handler om hvordan fortællingen struktureres. Plotbegrebet er dermed med til at belyse hvordan 

begivenheder og erfaringer kædes sammen i en bestemt sekventialitet, for at blive styrende for fremtiden.  

2.5.1 AKTANTER 

Enhver fortælling er bygget op omkring en række karakterer. Aktantbegrebet beskriver hvilke aktører og 

elementer der konstrueres som havende en funktion i fortællingen, og på samme tid indeholder begrebet 

et blik for hvilken position disse aktører/elementer indtager og hvilke rettigheder de tildeles; hvordan 

bestemte relationer og positioner vedtages (enactes). Det må pointeres, at der ikke nødvendigvis er tale 

om konkrete stillingsbetegnelser, eksempelvis institutleder og dekan, men om roller og dermed bestemte 

karakteristika og adfærdsmønstre som hæftes på og knyttes til bestemte kategorier. Der spørges 

eksempelvis til: hvad er en forsker i universitetets fortælling om sig selv og hvilken rolle spiller han/hun i 

forhold til andre aktører, fx studerende? 

Begrebet kan bruges til at få øje på normative institutioner igennem rollekonstruktioner. Jeg begrænser mig 

til at se på hvordan fortællingen italesætter 3 bestemte roller: forskerrollen, lederrollen og 

embedsmandsrollen, da det er disse roller, der tydeligst tales frem i institutledernes fortællinger, og 

dermed de roller som gives mening, jf. min empiriske erfaring.  

Der er en række forskellige kategorier indeholdt i aktantbegrebet, beskrevet vha. aktantmodellen ovenfor. 

De fleste fortællinger indeholder dermed en hovedperson, der stræber efter et mål/objekt. Denne 

hovedperson er omgivet af en række andre aktanter.  

                                                             
10 Begrebet aktanter adskiller sig i denne forståelse fra eksempelvis Bruno Latours aktantbegreb, som indeholder både 

humane og non-humane elementer (eksempelvis fysiske anordringer, som laboratorieudstyr osv.) (Jensen, 2005, s. 

189), ved at der kun er tale om aktanter, som på den ene eller anden måde kan kobles til humane aktører, altså enten 

konkrete aktører (en leder, en forsker) eller karaktertræk ved disse aktører (engagement, handlekraft). 
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 - En giver. Denne aktant betegnes også tit magt, da det ofte ikke er en person, men en abstraktion, fx 

klogskab, som er det der tilvejebringer hovedpersonens opnåelse af målet. I folkeeventyr er denne aktant 

eksempelvis kongen, der giver sin eneste datter (målet) til bondedrengen (hovedpersonen).  

 - En modtager. Aktanten som får glæde af at målet opnås. Ofte, men ikke altid, vil denne aktant være 

synonym med hovedpersonen, fx bondedrengen eller fortælleren.  

 - En eller flere hjælpere og modstandere. Både hjælpere og modstandere er en fast bestanddel af langt de 

fleste fortællinger. Det er disse personer, institutioner eller abstraktioner der hjælper eller modarbejder 

hovedpersonen i hans vej mod målet. (Søderberg, 2003). 

2.5.2 PLOT 

Fortællinger er bygget op omkring begivenheder. Men det er ikke alle begivenheder, der tages med i 

fortællingerne. En del af dét at medforfatte en fortælling betyder, at man udvælger hvilke begivenheder 

der skal karakterisere denne fortælling og vedtager en bestemt sekventialitet, så de udgør et meningsfuldt 

forløb. Dette kan også betragtes som etableringen af en bestemt fortid, nutid og fremtid, samt en 

sammenhæng imellem de tre tider. Sammenhængen er den kausalitet der installeres i fortællingen, og kan 

ses som et forsøg på at styre fremtiden ved at konstruere plausible årsags-virknings-forklaringer, der er 

overførbare til andre situationer i fremtiden. Jeg drager dermed en parallel mellem plot-begrebet og 

enactment-begrebet, da de begge beskriver hvordan der skabes en ny mening, som ikke eksisterede før, via 

en vedtagelse af en bestemt sammenhæng. Jeg undersøger plotsætning ved at se på hvilken fortid, nutid og 

fremtid fortællingerne taler frem og hvordan disse kædes sammen, via etablering af kausalitet.  

2.6 EMPIRISK AFGRÆNSNING OG METODISKE OVERVEJELSER  

Jeg har som nævnt i kapitel 1 afgrænset mig til at se på 3 danske universiteter og yderligere til kun at 

interviewe 8 institutledere fra det naturvidenskabelige område. Empirien anvendt i analysen af 

universitetsidentiteten består af publikationer (strategier, velkomstbrochurer) fra caseuniversiteterne, 

samt taler fra rektorer på de respektive universiteter. Herudover benytter jeg Jens Erik Kristensens 

skitsering af universiteternes idehistorie, samt historiske tekster af Wilhelm von Humboldt, Emmanuel 

Kant, Max Weber og andre, der har præget udviklingen af en særlig universitetsidentitet.  Analysen af de 

politiske institutionelle omgivelser baseres på lovteksten og bemærkninger til universitetsloven, taler og 

artikler af ministeren, samt publikationer fra Videnskabsministeriet. Min empiri i analysen af 

institutledernes meningsskabelse består af 8 interviews med institutledere, gennemført på de respektive 
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institutter og transskriberet ordret. Interviewudskrifterne er efterfølgende blevet redigeret og 

anonymiseret. Yderligere refleksioner omkring interviewteknik og den konkrete interviewguide er vedlagt i 

bilag 1.  

Jeg har primært valgt det naturvidenskabelige område ud fra en pragmatisk overvejelse omkring 

tilgængelighed. Jeg har igennem min arbejdsplads11 primært haft kendskab til dette område, men det skal 

nævnes, at jeg på forhånd ikke havde nogen personlig relation til nogle af mine interviewpersoner, der er 

udvalgt ud fra en overvejelse omkring institutternes størrelse og et ønske om diversitet i faglig profil. Mats 

Alvesson argumenterer for at det kan være hensigtsmæssigt på denne måde at undersøge sin ”egen 

baghave”, da det ofte vil afstedkomme en større empiri-rigdom (Alvesson, 2003, s. 189), hvilket også har 

været min erfaring.  

I løbet at interviewprocessen er der dukket flere metodiske fordele op ved primært at koncentrere mig om 

dette område. For det første er det naturvidenskabelige forskningsfelt i høj grad præget af 

gruppeaktiviteter; forskningsgrupper er på dette område meget mere udbredt end på eksempelvis det 

humanistiske og det samfundsvidenskabelige felt. Dette skaber nogle interessante ledelsesmæssige 

udfordringer, særligt da disse forskningsgrupper ofte er relativt økonomisk selvstyrende pga. ekstern 

finansiering af deres projekter.  

Ligeledes er det naturvidenskabelige område karakteriseret ved at have været berørt i særlig grad af de 

fusioner der fulgte af ændringen af universitetsloven i 2006. De fleste sektorforskningsinstitutioner, der 

som følge af denne lov blev fusioneret med universiteterne, er af naturvidenskabelige karakter og er i 

mange tilfælde blevet fusioneret ind i eksisterende institutter, eller har været en del af en omfattende 

omstrukturering på de naturvidenskabelige fakulteter. Dette har naturligvis haft en række ledelsesmæssige 

konsekvenser, som jeg mener man kan betragte som specifikke for det naturvidenskabelige område. Først 

og fremmest er der kulturmæssige udfordringer, hvilket mange af interviewpersonerne nævner i 

forbindelse med at fusionere forskellige miljøer.  

Ligeledes kan det naturvidenskabelige område siges at bære en stor del af samfundets anerkendelse, da 

det er indenfor dette område, at den største økonomiske værdi for universitetet skabes, i form af patenter, 

ekstern finansiering af værdifuldt materiel osv. Og da disse økonomiske midler i høj grad tilfalder forskerne 

selv, kan det siges at skabe en række ledelsesmæssige udfordringer – da institutlederne i mange tilfælde 

skal lede mange små autonome enheder, der i bund og grund finansierer sig selv.  

                                                             
11 Jeg har gennem 2 år arbejdet som studentermedhjælp på et naturvidenskabeligt institut på Københavns Universitet.  
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Ved på denne måde at anvende cases, kan jeg ikke hævde at sige noget generelt om meningsskabelse på 

institutlederplan. Casemetoden er ikke repræsentativ i klassisk statistisk forstand, men jeg vil hævde at 

analysen kan give et meget indblik hvordan meningsskabelse på et universitet skaber særprægede filtre, 

som en reform med fordel kunne tage højde for. Jeg påstår dermed ikke at institutledernes 

meningsskabelse kan ses som repræsentativ for alle deres kolleger, men noterer mig dog at de i mange 

tilfælde hævder, at deres fortællinger er udtryk for en generel selviagttagelse blandt institutledere.  

2.7 KONKRET ANALYSEDESIGN 

Analysen i dette speciale er som nævnt delt op i 2 dele, hvor jeg først undersøge universiteternes 

institutionelle identitet og omgivelser og dernæst vender mig mod den meningsskabelse der foregår på 

institutlederniveau. Analysens struktur kan visuelt fremstilles således: 

Analyse af 

universiteternes 

institutionelle identitet 

Analyse af universitetets 

institutionelle omgivelser 

Samlet diskussion af 

institutledernes 

institutionelle omgivelser 

Analyse af institutledernes meningsskabelse 

 

Samlet diskussion af institutledernes meningsskabelse i deres 

institutionelle omgivelser 

Analyse af 

universiteternes 

institutionelle identitet 

Analyse af universitetets 

institutionelle omgivelser 

Samlet diskussion af 

institutledernes 

institutionelle omgivelser 

Analyse af institutledernes meningsskabelse 

 

Samlet diskussion af institutledernes meningsskabelse i deres 

institutionelle omgivelser 
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KAPITEL 3 

OMGIVELSESANALYSE  
I dette kapitel gennemfører jeg min analyse af de danske universiteters institutionelle identitet og 

institutionelle omgivelser for at besvare problemformuleringen andet underspørgsmål: Hvilke institutioner 

udgør institutledernes omgivelser? 

Første del af denne analyse er, som tidligere nævnt, en analyse af den særlige universitetsidentitet, der 

udgør en væsentlig del af institutledernes institutionelle omgivelser. Der kan i det empiriske materiale 

identificeres 2 identiteter som jeg har valgt at kalde universitetsidentiteten og den polytekniske identitet12 

og som analyseres separat. Analysen af universitetsidentiteten sker primært via empiri fra Københavns 

Universitet (KU) og Aarhus Universitet (AU), mens den polytekniske identitet analyseres via empiri fra 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU).  Jeg analyserer her den adfærdsramme, som opstilles fra 

universiteternes side; hvilke idealer italesættes og hvordan institutionaliseres disse i bestemte regler, roller 

osv. Dette gøres som tidligere nævnt for at belyse den ene side af det filter, som institutlederne kan trække 

på/skal håndtere i deres meningsskabelse.  

Jeg indleder denne analyse med plottet i fortællingen om universiteterne; hvordan universiteterne selv 

italesætter deres fortid, nutid og fremtid og hvilken kausalitet der installeres i denne fortælling for at skabe 

sammenhæng mellem de tre tider. Derefter analyserer jeg, hvilke aktanter der gives handlerum i denne 

fortælling og hvordan dette handlerum institutionaliseres ind i tre forskellige roller: forsker, leder og 

embedsmand.  

3.1 UNIVERSITETETS FORTÆLLING - UNIVERSITETSIDENTITETEN 

Universitas – et hele – er et sigende navn til en institution der samler viden om mennesket, 

om verden og om mennesket i verden (Københavns Universitet, 2004a, s. 12) 

Som det ses i ovenstående citat, spiller fortiden en væsentlig rolle i universiteternes selviagttagelse selv i 

dag. Oftest sker dette via en fremhævelse af universitetets institutionelle varighed og henvisning til 

akademiske værdier (Aarhus Universitet, 2008, s. 3). Disse værdier kan føres tilbage til universiteternes 

                                                             
12 Polyteknik forstås som læren om naturvidenskabernes praktiske anvendelse (Gyldendal). 
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opståen i 1200-tallet og genopblomstring i 1800-tallet og en kort introduktion til denne historie er derfor på 

sin plads, for at beskrive hvordan fortiden italesættes i universiteternes fortælling.  

3.1.1 FORTID 

Fortællingen om universitetet starter som nævnt helt tilbage i 1200-tallet med opbygningen af de 

middelalderlige universitas. Universiteterne opstod som en slags juridisk sammenslutning af lærere og 

studerende og kan i sin tidligste form ses primært som en skole – til forskel fra de nutidige forsknings- og 

undervisningsanstalter, og kan derfor i højere grad sammenlignes med de nuværende professionshøjskoler 

(Kristensen, 2007, s. 30). Middelalderuniversiteterne var dog opbygget mere eller mindre som vi ser det på 

universiteterne i dag, med fakulteter (på den tid teologi, jura og medicin, samt artes(filosofi)-fakultetet), 

men var som organisation underlagt den katolske kirke og dermed også de katolske læreprincipper – den 

skolastiske tankegang. Forskningen foregik på denne tid på akademier, der ikke var knyttet til 

universiteterne.  

Reformationen fik signifikant indflydelse på universiteternes videre skæbne. Oplysningstidens fokus på 

adskillelsen af religiøsitet og videnskab resulterede i oprettelsen af en række universiteter uden kirkelig 

tilknytning, og med integration af videnskabsakademier i den organisatoriske og undervisningsmæssige 

struktur (Kristensen, 2007, s. 33). Denne nytænkning vandt dog i første omgang kun for alvor indpas i 

Tyskland og lidt senere i Danmark, hvorimod franske og engelske universiteter forblev uændrede. Som 

følge af denne manglende fornyelse, blev de franske universiteter i 1793 nedlagt og afskrevet som 

irrelevante: ”når det handlede om at dække det nye og voksende behov for teknisk, administrativ og 

pædagogisk viden og uddannelse” (Kristensen, 2007, s. 33). De organisationer, der tog over efter de 

nedlagte universiteter i Frankrig, var de polytekniske anstalter, hvilket jeg vender tilbage til i analysen af 

den polytekniske identitet.  

Fortællingen starter i altså 1200-tallet, men der sker oftest et narrativt spring, således at de moderne 

universiteters fortælling om sig selv ofte starter ved at henvise til Wilhelm von Humboldt13, der i starten af 

1800-tallet, med udgangspunkt i den tyske filosof Immanuel Kants tanker om universitetets status og 

friheder, formulerede en tekst, der i høj grad har defineret fortællingen om universitetet og som den 

nutidige debat stadig trækker på: ”Den indre og ydre organisation af de højere videnskabelige læreanstalter 

                                                             
13 Wilhelm von Humboldt var tysk aristokrat og i 1808-1810 chef for ”Sektionen for Kultus, offentlig Undervisning og 

Medicinalvæsen” under der preussiske indenrigsministerium (Fink, Kjærgaard, Kragh, & Kristensen, 2003, s. 91) 
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i Berlin” (Kristensen, 2007, s. 35). Den grundlæggende tanke hos både Kant og Humboldt og en præmis der 

lever videre i de moderne universiteters fortællinger om sig selv er at:  

Et moderne universitet må sætte sandheden eller rettere viljen til sandhed og ikke nytten 

højest. Derfor må statens indflydelse på universitetets indre anliggende begrænses… 

(Kristensen, 2007, s. 37) 

Humboldt reformerede universitetsstrukturen i Tyskland og satte et eksempel for resten af det 

kontinentale Europa, hvor langt de fleste universiteter er organiseret efter tysk forbillede. På samme måde 

gennemgik Københavns Universitet, der på det tidspunkt var det eneste danske universitet, store 

forandringer i det 19 århundrede, både organisatorisk og akademisk (Københavns Universitet, 2006). Det 

revolutionerende nye ved Humboldts reform var at undervisning blev uløseligt knyttet sammen med 

forskningen, hvor det som nævnt tidligere havde været institutionelt adskilt. Ligeledes slog han fast at 

universiteterne nødvendigvis måtte være selvforvaltende og autonome, men at denne autonomi skulle 

være statsbeskyttet, således at videnskaben ikke kunne forvrænges af politiske eller økonomiske 

særinteresser. I tråd med dette måtte forskere, undervisere og studerende have forsknings- og 

undervisningsfrihed, for at sikre videnskabens ”renhed”.  

”Et moderne universitet betegner fra da af en uddannelsesinstitution, der betragter den frie 

videnskabelige forskning som en central del af sin aktivitet og den frie forening af 

undervisning og forskning som sit grundlæggende princip” (Kristensen, 2007, s. 35)  

Første del af universiteternes fortælling ovenfor tager dermed form som en forfaldsfortælling, hvor 

universitetet går fra en middelmådig plads i samfundet som en integreret del af den katolske kirke, til sin 

nær-død i slutningen af 1700-tallet. Anden del af fortællingen kan beskrives som en slags Fugl Fønix-

fortælling, hvor en helt sætter sig for at reformere systemet og sejrer, hvilket medfører at universitetet 

igen kan opstå som en vigtig og selvstændig aktør i kampen for sandheden.  

3.1.2 NUTID 

Universiteterne italesætter altså en fortid der har været præget af turbulens, men hvor en reformator til 

sidst fik skabt orden i kaos og gav universiteterne mulighed for at indtage deres plads som central 

dannelses- og vidensorganisation i samfundet. Nutiden konstrueres ligeledes som en turbulent og 

problemfyldt situation, men nu med en støttepille i form af fortiden til at pejle efter. 
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Universitetets faglige og geografiske placering og den akademiske dybde giver det styrke i en 

verden præget af hastig forandring og under vilkår, der både nationalt og internationalt 

medfører stigende konkurrence om de bedste studerende, medarbejdere og forskningsmidler 

(Aarhus Universitet, 2008, s. 3) 

Nutiden karakteriseres i denne fortælling som præget af konkurrence og hastig forandring. Denne hastige 

forandring sættes specielt i forbindelse med det politiske system, der fremhæves som ophavsmand til de 

forandrede strukturelle vilkår i forskningsfinansieringen og den stigende konkurrence mellem 

universiteterne på dette område (Aarhus Universitet, 2008, s. 7). Ligeledes fremhæves det som udfordring 

at videnskabens karakter er til debat i samfundet på en ny måde på grund af ”videnssamfundets 

begrebsmæssige gennembrud” (Københavns Universitet, 2008, s. 14). Dette gennembrud karakteriseres 

ved at grundforskningen er kommet under pres; viden er blevet en handelsvare og der kommer mere fokus 

på anvendt forskning. Vi ser her en tydelig aktualisering af spændingen mellem Modus 1 og Modus 2 

forestillingen. Ligeledes italesættes universitetsreformen, og de fusioner der fulgte i 2007 mellem 

universiteter og sektorforskningsinstitutioner (og universiteterne imellem), som væsentlige begivenheder 

og udfordringer.  

Universiteterne konstruerer en nutid, hvor begivenheder som den stigende konkurrence på vidensområdet, 

universitetslovens gennemførsel, fusioner og økonomi gøres betydningsfulde. Det er tydeligt at nutiden 

konstrueres via en aktualisering af fortiden – stabilitet og mening opretholdes ved at placere 

organisationen i en kontekst, eksempelvis ved at sætte forandringer som noget udefrakommende, man kan 

ruste sig mod og håndtere via en forankring i fortiden.  

3.1.3 FREMTID 

Fremtiden er som bekendt per definition uvis. Dog ses det i universiteternes fortællinger om sig selv, at det 

er nødvendigt for en organisation at italesætte fremtiden for at kunne agere i nutiden; det er nødvendigt at 

definere et plot for at skabe mening i historien. Italesættelsen af fremtiden handler dog ikke om 

spådomme, men om at etablere en kausalitet, der gør det muligt at håndtere en ukendt fremtid. Det 

handler om at italesætte et mål – en ønsket fremtid og hvordan man kommer fra den problematiske nutid 

til den ønskede fremtid.  

Målet eller objektet der stræbes efter i denne fortælling er den ”rene viden”, ”sandheden” eller som det 

ofte benævnes ”viden for videns egen skyld”. Dette mål defineres allerede hos Kant i slutningen af 1700-

tallet, igennem hans kritik af den traditionelle hierarkisering mellem fakulteter på universiteterne, hvor de 
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”praktiske” fagdiscipliner, teologi, medicin og jura, rangerede over det mere teoretiske fag filosofi (som 

senere blev delt op i humaniora og naturvidenskab):  

I henseende til de tre øvre fakulteter tjener det [det filosofiske fakultet] til at kontrollere dem 

og er netop af denne grund til nytte for dem, idet alt kommer an på sandheden (den 

væsentligste og første betingelse for lærdommen overhovedet), medens den nytte, de øvre 

fakulteter lover regeringen, kun er af sekundær betydning (Kant, 2007, s. 80) 

Sandheden gøres dermed i denne fortælling til det filosofiske fakultets ærinde og til en forudsætning for 

lærdom i det hele taget. Målet omdefineres en smule hos Humboldt og bliver til dannelse gennem 

videnskab – forskningsbaseret uddannelse og det der i dag kan kaldes Modus 1-viden.  

Målet i de danske universiteters fortælling defineres som et universitet der arbejder på: gennem forskning 

samt forskningsbaseret uddannelse, formidling og rådgivning at udvikle viden, velfærd og kultur (Aarhus 

Universitet, 2008, s. 4) og der lægges stor vægt på netop det traditionelle mål: søgen efter sandhed.  

Sandheden er selvfølgelig ikke en absolut størrelse. Men det bør bestræbelsen på at søge 

sandheden være..(…) forskere og studerende skal insistere på deres sandhedssøgende rolle 

og være varsomme med at blive fanget og misbrugt i politiske spil (Hemmingsen, 2007, s. 8) 

Den ønskede fremtid er dermed et universitet, der er med til at udvikle samfundets ve og vel igennem en 

fastholdelse af sin sandhedssøgende karakter. Dette er netop kausaliteten, der installeres i denne 

fortælling; måden hvorpå universiteterne kan bevæge sig fra nutiden til den ønskede fremtid er via 

opretholdelsen af traditionelle værdier og karakteristika. Det ses her, at sandheden som mål ikke 

italesættes som opnåeligt og dermed som et reelt mål, men at søgen efter sandheden snarere opnår en 

værdi i sig selv.  

Denne kausalitet kan ses som værende institutionaliseret i bestemte normer og regler, der bl.a. er 

nedfældet i universiteternes Magna Charta fra 1988. I forbindelse med 900-året for Bologna Universitets 

oprettelse i 1288, underskrev ca. 800 europæiske rektorer et ”Magna Charta”, der skulle definere hvad der 

var kongstanken bag universitetet; universitetets identitet. Grundlaget for dette Magna Charta var et ønske 

om at forene universiteter over hele kloden og udstyre dem med en række fælles principper, som de: nu og 

i fremtiden bør lægge (…) til grund for deres virke (Observatory Magna Charta, 1988, s. 1). Fastlæggelsen af 

disse principper var en reaktion på et forandrende samfund, med integrationen i Europa i hastig fremgang 

og med faldet af Berlin-muren og et helt nyt verdenskort undervejs. Det kan dermed iagttages som en 

forankring af fortiden i nutiden, for at kunne håndtere fremtiden.  
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Principperne der konsolideres i Magna Charta handler om: Universitetets selvstyre, sammenhængen 

mellem undervisnings- og forskningsaktiviteterne, forsknings-, undervisnings- og uddannelsesfrihed på 

universiteterne, samt videnskabens universelle natur (Observatory Magna Charta, 1988). Disse principper 

optræder på den ene eller anden måde i næsten alle fortællinger om den særlige universitetsidentitet og 

kan ses som en direkte udløber af Humboldts tanker om universitetet. Det moderne universitet sætter sig 

med denne institutionalisering af de 4 principper lig med en 800 år gammel organisation, hvilket må siges 

at være noget ganske særegent for universitetsidentiteten.  

Plottet i denne fortælling former en videns- og dannelsesrejse, med de 4 principper som den måde hvorpå 

denne rejse kan forme sig succesfuldt. Hvis principperne overholdes opnås målet om et universitet der 

søger sandheden til gavn for samfundets velfærd, kultur og viden generelt. Enhver afvigende eller tragisk 

begivenhed i nutiden/fremtiden vil kunne forklares ved en ”overtrædelse” af et af principperne. 

Denne plotsætning går igen i de danske universiteters fortælling, når de henviser til principperne fra Magna 

Charta og dermed til fortiden, når der skal skabes mening omkring universitetsreformen.  

”Forskningsfriheden er en vigtig del af betingelserne for et frit og velstående samfund (…) Det 

er vigtigt, at vi hele tiden fastholder princippet i en tid med reformer og hvor samfundet 

udvikler sig hastigt” (Hemmingsen, 2007a, s. 1) 

Universitetsreformen af 2003 har givet anledning til en opblomstring af universiteternes egen fortælling og 

en revitalisering af de gamle idealer. Dette ses eksempelvis i Århus Universitets strategi for 2008-2012, hvor 

hele Magna Charta er inkluderet og det slås fast allerede i forordet at:  

Grundlaget for alle aktiviteter på Aarhus Universitet er de akademiske værdier. Forskere og 

studerende tilstræber gennem nysgerrig søgen, kritisk analyse og bestandig samtale at 

etablere nye veje til opnåelse af indsigt, erkendelse, åndsudvikling og dannelse til gavn for 

hele samfundet (Aarhus Universitet, 2008, s. 3) 

Begreber som forskningsfrihed, sandhedssøgning, engagement, åndsudvikling osv. bliver til legitime måder 

at forstå sig selv, hvilket vil blive uddybet i næste afsnit, hvor jeg vil beskæftige mig med de aktanter 

fortællingen taler frem. 

3.1.4 AKTANTER 

Jeg har i forrige afsnit været inde på hvad målet var i universiteternes fortælling om sig selv, nemlig et 

sandhedssøgende universitet, til gavn for samfundets velfærd, viden og kultur. Det interessante er nu 
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hvilken mening der tilbydes via denne fortælling; hvordan kan man forstå sig selv som en del af denne 

fortælling?  

Først og fremmest er det tydeligt, at der i de historiske tekster omkring universitetet, samt i 

universiteternes officielle dokumenter: strategier, udviklingskontrakter osv. træder en række normer 

omkring indstilling til videnskab frem. Jobbet som universitetsansat er ikke blot et job men et livsprojekt, 

der kræver bestemte karaktertræk og holdninger. På denne måde smelter organisationen og dens 

medlemmer sammen, så målet for medarbejderne er det samme som universitetets mål som sådan:  

Universitetets værdier kommer til udtryk igennem sandhedssøgen, ansvarlighed, frihed og 

engagement (Københavns Universitet, 2004) 

Den universitetsansatte er en der kan tilslutte sig den frie søgen efter sandheden på en ansvarlig og 

engageret måde. Allerede hos Weber træder denne arketype frem i beskrivelsen af de universitetsansatte. 

Engagementet trådte hos Weber frem som en livsindstilling hos forskeren, der indebar en evne til at ”tage 

skyklapper på og give sig hen til den forestilling at hans sjælefred afhænger af, om han lykkes”. Hvis denne 

evne ikke eksisterede, ville videnskaben forblive fremmed (Weber, 2007, s. 139). Weber pointerede 

ligeledes at det ligger i videnskabens natur at være uendelig, og dermed også i enhver videnskabsmands lod 

at håbe på at blive overgået (Weber, 2007, s. 142). Det er det ansvarlige ved rollen som forsker: at leve sit 

liv i håbet om, at nogen vil nå mere end én selv. 

Hovedpersonen i denne fortælling er universitetet selv, som det kommer til syne via 

forskeren/underviseren/den universitetsansatte14. Der skelnes med andre ord ikke imellem organisationen 

og dens medlemmer. I Kants beskrivelse er det primært den filosofiske forsker, der er hovedpersonen og 

dennes fremmeste opgave er at kritisere praktikere og regeringen, for at begrænse disses magt over et 

uvidende folk. En interessant relation konstrueres i denne fortælling, nemlig en slags kløft mellem folket og 

de lærde:  

”Folket ønsker at blive ledet… Det vil imidlertid ikke ledes af de fakultetslærde (hvis visdom er 

for stor til dem), men af de professionelle udøvere – de gejstlige, de juridiske embedsmænd 

og læger – der forstår sig på den slags arbejde… og som praktikere nyder folkets tillid” (Kant, 

2007, s. 82) 

                                                             
14 I resten af analysen vil alle disse roller – forsker, underviser, universitetsansat – blive benævnt forsker, da dette er 

den mest fremtrædende karakter i fortællingen.  
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Hovedpersonen i denne fortælling tilknyttes egenskaber som ansvarlighed, frihed, engagement og en stærk 

vilje til at søge efter sandhed. Forskeren smelter sammen med universitetet ved at universitetets mål gøres 

til et livsprojekt og dermed til en del af den individuelle identitet. Denne individuelle identitet gøres 

dermed lig den institutionelle identitet. Forskeren står et slags erkendelses/visdoms-overlegenhedsforhold i 

forhold til samfundet, hvilket er med til at give mening til rollen som forsker.  

Giveren i denne fortælling er en af de mest interessante aktanter, fordi hvem er det der giver viden til 

forskeren? I den Humboldske fortælling om universitetet er det tydeligt at giveren er videnskaben selv og 

de institutionelle og organisatoriske rammer, der er essentielle for at videnskaben kan trives. Dermed 

kommer staten til at spille rollen som giver, ved at optræde som garant for optimale rammer. Dette var 

netop en af de vigtigste pointer i Humboldts tanker omkring universitetets organisering: at staten stod som 

organisator af universitetets ydre anliggender og dens indflydelse på de indre anliggender skulle begrænses 

mest muligt. Vi ser her en tydelig fremmedgørelse af det politiske system/staten.   

Dette ses i de danske universiteters fortællinger:  

… med universitetsloven af 2003 har universitetet fået status af en selvejende institution 

inden for den offentlige forvaltning. Det er et selvstyre, som universitetet vil værne om med 

den største omhu. Universitetets frihed og uafhængighed er afgørende forudsætninger for, at 

det kan opfylde sine forpligtelser i samfundet (Aarhus Universitet, 2008, s. 3) 

Fortællingen italesætter her frihed og uafhængighed som givere – og kobler i samme åndedræt denne 

frihed og uafhængighed til de regulative elementer i omgivelserne: universitetsloven.  

Modtageren af målet forstås i denne fortælling som både hovedpersonen, den lærde, der modtager den 

rene viden, men også som folket, der igennem praktikerne (der er uddannet) fastholder og forøger det 

offentlige velbefindende.  

Den [staten] skal derimod drage omsorg for dén indre overbevisning, at universiteterne, hvis 

de når deres endemål, også opfylder statens målsætning (von Humboldt, 2007, s. 92) 

Denne sammenknytning af universitetets mål – opnåelse af viden – og samfundets mål, går meget tydeligt 

igen i de danske universiteters fortællinger. Der italesættes en tydelig samfundsnytte i opnåelsen af de 

akademiske værdier, som eksempelvis erkendelse, åndsudvikling og dannelse (Aarhus Universitet, 2008, s. 

3) og nyttebegrebet søges dermed udvidet fra at omfatte anvendt forskning og uddannelse (Modus 2-

viden), til også at omslutte sandhedssøgen, grundforskning osv. (Modus 1-viden).  
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Naturligvis må KU’s vidensbaserede indsats gerne anspore til konkrete politiske resultater, fx i 

form af en ny klimaaftale. Men universitetets bidrag til det omkringliggende samfund skal 

ikke begrænses til et enkelt årstal eller en enkelt begivenhed (Hemmingsen, 2007, s. 8) 

Modtagerne konstrueres dog ikke alle som passive modtagere af den opnåede viden. Specielt de 

studerende udstyres også med en række forpligtelser i forbindelse med at opnå målet.  

studerende, som ikke må mangle retten til, iveren efter og muligheden for at berige deres 

ånd (Observatory Magna Charta, 1988, s. 2) 

Ligeledes pålægges samfundet og specielt det politiske system, som repræsentanter for dette system, med 

en forpligtelse til at fungere som giver og sikre de optimale rammer.  

De hjælpere fortællingen aktualiserer, er ikke så meget konkrete aktører, men snarere abstraktioner eller 

institutioner. Eksempelvis sættes frihed som den absolut mest betydningsfulde hjælper i kampen for viden 

og sandhed.  

Drivkraften i universitetets forskningsvirksomhed er den frie, økonomisk og politisk 

uafhængige grundforskning (Københavns Universitet, 2004, s. 5) 

At det netop er abstraktioner, der er de væsentlige hjælpere i denne kamp hænger igen sammen med 

videnskabens natur – det er ikke noget der kan planlægges og fremskaffes, men opstår via forskernes 

fordybelse og ensomme arbejde. Dermed er forskerens frihed, engagement og ansvarlighed – forskerens 

individuelle identitet – de vigtigste hjælpere i projektet. Vi ser her igen en aktualisering af idealerne fra 

Humboldts fortælling. Her træder lederen ind i rollen som hjælper. Lederen spiller en meget begrænset 

rolle i universitetets egen fortælling, specielt historisk set. Dog ses det at lederen i de danske universiteters 

fortælling optræder i rollen som hjælper i kraft af sine organisatoriske kompetencer:  

I de kommende år skal god ledelse, målrettet kompetenceudvikling og en tidssvarende 

personalepolitik være begreber, der forbindes med Københavns Universitet. Kort sagt: 

medarbejderne skal have rammer, som gør, at de kan udfolde deres originalitet, 

kompetencer og engagement optimalt (Københavns Universitet, 2008, s. 25) 

Lederen spiller her en relativt tilbagetrukket hjælperrolle, som organisator af forskernes rammer. Der er 

dog visse italesættelser der tyder på at lederen får mere aktiv hjælperrolle og tilknyttes begreber som 

effektiv og professionel. Lederen indtager dog stadig kun en hjælperrolle, da denne effektive og 

professionelle ledelse stadig er repræsentant for organisationen universitetet, der vil:  
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stimulere nybrud i forskningen ved at give den enkelte forsker plads og rum til at følge sin 

nysgerrighed og sin intuition (Aarhus Universitet, 2008, s. 6) 

De studerende hos Humboldt optræder som en væsentlig hjælper i og med at både studerende og forskere 

er til for videnskabens skyld, og ikke som i de traditionelle læreanstalter, at underviserne eksisterer for de 

studerendes skyld. Denne hjælperrolle ses også i de danske universiteters fortælling, men igen som en 

særlig type:  

Forskere og studerende tilstræber gennem nysgerrig søgen, kritisk analyse og bestandig 

samtale at etablere nye veje til opnåelse af indsigt, erkendelse, åndsudvikling og dannelse til 

gavn for hele samfundet (Aarhus Universitet, 2008, s. 3) 

Den lærevillige studerende, der tidligere kunne iagttages som modtager af gevinsterne ved opnåelsen af 

målet, optræder i fortællingen også som hjælper ved at tilstræbe den samme identitet som forskerne og 

dermed universitetet.  

Modstanderne i fortællingen om universitetet udgøres primært af staten og de dertilhørende institutioner. 

Som Humboldt formulerer det, så må staten være klar over at den ikke har en egentlig funktion i forhold til 

universitetets primære virke og værdi, men at den:  

”..snarere altid kommer i vejen, så snart den blander sig og at alting ville gå uendeligt meget 

bedre uden den” (von Humboldt, 2007, s. 90)  

Relationen mellem stat og universitet gøres som tidligere nævnt, til et klart indre/ydre forhold. Dette 

forhold til staten omdefineres dog en hel del i den mere nutidige fortælling, hvor der etableres et tættere, 

men stadig klart distanceret forhold til staten. 

Eftersom et universitet kun lever i kraft af sin frihed til at forske, undervise og uddanne, så er 

det friheden, universiteterne og de statslige myndigheder, hver især inden for sine rammer, 

skal sikre og fremme (Aarhus Universitet, 2008, s. 42) 

Staten optræder dermed ikke som direkte modstander, men kun via sin potentialitet som modstander. Hvis 

de legitime handlemønstre der var knyttet til giverrollen overtrædes, vil staten skifte rolle til modstander.  

3.1.5 DELKONKLUSION 

Universitetets fortælling om sig selv er, som jeg har søgt at vise i det ovenstående, en meget fast 

konstruktion, specielt i kraft af sin varighed og den objektivisering som institutionen har gennemgået; der 
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sættes ikke spørgsmålstegn ved universitetets eksistensberettigelse og institutionerne der former 

universitetsidentiteten har dermed løsrevet sig fra sin historiske kontekst. Samlet set tegner denne 

fortælling et billede af universitetet, som en organisation med meget stærke normative strukturer og 

kognitive idealer. Dette kan iagttages som en meget fast institutionel identitet, der er med til at definere 

hvilke roller det er muligt at indtage som medlem af denne organisation.  

Så hvilke institutioner trækkes der på i denne fortælling og hvordan kan man karakterisere universitetets 

institutionelle identitet? 

 

Fortællingen kan, sat lidt på spidsen, iagttages som en meget klassisk fortælling om en hovedperson – 

universitetet – der kæmper for at opnå viden til gavn for et uvidende samfund. Fortiden trækkes i høj grad 

frem som meningsgivende i forhold til nutiden, hvor universitetet endnu engang står overfor et muligt 

forfald som følge af de mange udefrakommende krav og forventninger. Den ønskede fremtid er et 

universitet der søger sandheden, og er dermed på mange punkter lig med nutiden – målet er på en måde 

nået, men i og med at det ikke er muligt at opnå absolut sandhed, er projektet uendeligt. Dermed er 

fastholdelsen af den institutionelle identitet den kausalitet, der bruges til at styre efter. Hvis vi formår at 

fastholde denne identitet og videnskabens natur, så overlever vi! 

Forskeren optræder som hovedperson og personificerer universitetet ved at gøre universitetets mål til sit 

eget livsprojekt. Dermed gøres universitetets ydre også til forskerens ydre, hvilket ses ved at samfundet 

sættes som underordnet i et videnshierarki og dermed gøres samfundets indblanding i forskerens projekt 

illegitimt. Magten til at opnå dette mål ligger i høj grad i videnskabens natur, og derfor er dette projekt 

principielt uendeligt og fortællingen dermed også uden ende. Rammerne for at projektet kan gennemføres 

skal sikres af staten, der dog udelukkes fra at kunne intervenere i selve projektet. Samfundet og den 

lærevillige studerende er modtagere af gevinsterne, selvom de via deres underlegne position i 

videnshierarkiet ikke er klar over den gavn de opnår. Hjælperne er i høj grad abstraktioner, da videnskab 

Modtager 
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Den villige studerende 
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som princip ikke kan hjælpes på vej. Dermed bliver forskerens identitet og idealerne om frihed og selvstyre 

til de væsentligste hjælpere og den aktør der skal sikre disse idealer – staten som organisator – gøres til 

potentiel modstander.  

Forskeren, den studerende, staten og universitetet selv, udstyres dermed i denne fortælling med en række 

karakteristika, der er med til at definere handlerummet for den der vælger at indtræde i rollen. Disse 

karakteristika eller normer for acceptabel adfærd, konstituerer dermed 3 roller, det er muligt at indtage 

hvis man vil agere meningsfuldt. Disse roller kunne kaldes ”den engagerede, frie forsker”, ”den 

tilbagetrukne leder” og ”den usynlige embedsmand”. Hver af disse roller har tilknyttet et handlemønster, 

der opfattes som legitim indenfor denne kontekst, hvor bestemte begreber aktualiseres og andre sættes 

udenfor.  

Den engagerede, frie forsker er kendetegnet ved en politisk og økonomisk uafhængighed, der er med til at 

fremme den sandhedssøgen der er universitetets fremmeste ærinde. Det specielle ved denne rolle er at 

den personificerer den institutionelle identitet. Den institutionelle identitet sættes lig den individuelle 

identitet, hvilket sætter klare rammer for hvordan forskere kan forstå sig selv, da universitetets værdier, 

ønsker og meninger knyttes meget tæt til denne rolle.  

Den tilbagetrukne leder er en rolle som primært aktualiseres i nyere versioner af fortællingen, da ledelse 

ikke spiller nogen rolle i eksempelvis Humboldts fortælling. Når der tales om lederen i de danske 

universiteters selvbeskrivelser, er det ofte begreber som effektivitet og professionalitet som aktualiseres, 

men nærmere handlemønstre knyttes ikke hertil. Den legitime måde at agere i denne rolle bliver snarere 

italesat via organisatoriske kapaciteter. Lederen skal ”skabe rum og plads” for at sikre forskeren mulighed 

for at opnå målet. Der etableres på denne måde en ret tydelig kobling mellem ledelse og administration.  

Grunden til at jeg har valgt at kalde den sidste rolle for ”den usynlige embedsmand” er, at denne rolle 

faktisk ikke optræder som andet end en repræsentant for staten. Derimod italesættes staten som en 

instans der ikke har nogen relevant rolle at spille på universitetet og derfor kun gives mulighed for at 

optræde legitimt som en usynlig spiller. Staten knyttes til universitetets konstitutive ydre – altså det 

universitetet defineres i modsætning til – men dog ikke kan sige sig fri fra at have brug for. 
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3.2 EN ALTERNATIV FORTÆLLING – DEN POLYTEKNISKE IDENTITET 

Jeg har i det foregående analyseret den fortælling om universitetet, der stammer fra de traditionelle 

universiteter og som samlet set skitserer en særegen universitetsidentitet. I det empiriske materiale kan 

man imidlertid identificere en alternativ fortælling, der stammer fra publikationer fra Danmarks Tekniske 

Universitet.  

3.2.1 FORTID 

Fortiden knyttes her til historien om de polytekniske læreanstalter og dermed ikke til den samme historie 

som de traditionelle universiteter. De polytekniske læreanstalter tog først form i Frankrig, som en 

erstatning for de universiteter der blev afskrevet som relevante organisationer og nedlagt (se afsnit 3.1.1). 

Det er dermed interessant at DTU knytter sig til en fortid, der vender sig mod universitetets fortid.  

..(V)i er, ser os selv som og ønsker at være et ekstrovært universitet. Faktisk går denne helt 

moderne idé om det samfundsrettede helt tilbage til DTU’s stiftelse i 1829 som Den 

Polytekniske Læreanstalt. (…)Dengang var man optaget af at nyttiggøre navnlig 

naturvidenskabelige landvindinger teknisk til gavn for samfundet. Polyteknik blev faktisk 

forstået som samspillet mellem teknik, videnskab og samfund (Pallesen, 2003, s. 5f) 

Det er tydeligt at DTU konstruerer en fortid, der definerer organisationen som et alternativ til de 

traditionelle universiteter. Fortiden var en sejrende tid, hvor den polytekniske organisation opnåede 

anerkendelse på basis af de traditionelle universiteters forfald.  

3.2.2 NUTID 

Nutiden karakteriseres ved at være mindre problematisk end vi så i den forrige fortælling, i og med at der 

henvises til det tætte bånd mellem samfundet og DTU. Der lægges vægt på at DTU allerede i 2001 fik sin 

”egen” universitetslov, der over en bred kam er identisk med universitetsloven af 2003. De udfordringer 

som italesættes i nutiden handler dermed mere om internationale problemstillinger, eksempelvis den 

øgede internationale konkurrence.  

Fortiden spiller dermed en rolle i nutidskonstruktionen, men primært som meningsgivende i forhold til at 

den videnskabsforestilling (Modus 2) som den polytekniske organisation baserer sig på endnu engang sejrer 

over de traditionelle universiteter.  
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3.2.3 FREMTID 

Fremtiden eller den ønskede fremtid defineres meget tydeligt i DTU’s strategi hvor den defineres som 

DTU’s vision:  

Visionen er et universitet, der vedkender sig sin rolle som teknisk-naturvidenskabelig dynamo 

for det danske samfund (Danmarks Tekniske Universitet, 2008, s. 2) 

Her identificeres et mål der er den nyttige viden, eksemplificeret ved den tekniske videnskab:  

Teknisk videnskab handler om at udnytte naturlovene og ved syntese skabe noget, som er 

nyttigt, noget der gavner os som mennesker. Teknologiens udnyttelse af naturvidenskaben er 

baggrund for de fremskridt og den velfærdsstigning, der har fundet sted gennem de seneste 

århundreder (Pallesen, 2002, s. 3) 

Her er et mål, der adskiller sig væsentligt fra målet i den forrige fortælling. Netop nytte-tænkningen sås i 

den forrige fortælling som en modstander i kampen for at opnå ”viden for videns egen skyld”, men i DTU’s 

fortælling sættes nytten forrest.  

Dette indebærer også, at universitetets faglige afgrænsning afhænger af en nytteafvejning 

(Danmarks Tekniske Universitet, 2008, s. 1) 

Kausaliteten der etableres i denne fortælling er dermed på samme måde som i den forrige fortælling en 

fastholdelse af den institutionelle identitet, men i denne fortælling den polytekniske identitet, der er 

karakteriseret ved en nyttiggørelse af alle videnskabelige erkendelser til gavn for samfundet.  

3.2.4 AKTANTER 

Hovedpersonen i fortællingen er også her forskeren, der italesættes som væsensforskellig fra den 

forskerrolle, som jeg fremanalyserede i foregående afsnit. I DTU’s fortælling træder der nemlig en 

hovedperson frem – ingeniøren – der er en misforstået karakter i sit eget miljø.  

I det hele taget skal vi ikke lade os sætte i bås af personer, der ikke har indlevelse til at forstå 

eller værdsætte vores fag. Vi skal som ingeniører ranke ryggen og ikke blot være os selv 

bekendt, men stolte af vores profession, begejstrede for teknikkens frembringelser og være 

taknemmelige for, at vi har haft lyst, evner og energi til at gøre en ingeniørgerning baseret 

på teknisk naturvidenskabelig forskning til vores levebrød (Pallesen, 2002, s. 4) 
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Denne misforståethed går igen når man vender blikket mod fortællingens hjælpere og modstandere. Her er 

det ikke længere staten der er modstander, men snarere den universitetsidentitet som vi så i forrige afsnit. 

De øvrige universiteters kritik og ”grådighed” gøres til modstandere i kampen for at opnå størst mulig nyttig 

viden.  

En uindskrænket akademisk uafhængighed af det samfund, universiteterne befinder sig i, er 

ikke noget rimeligt krav, knap nok moralsk forsvarligt. Universiteternes samfundsnytte skal 

ikke gøres til en sidegevinst, men være hovedsigtet (Pallesen, 2005, s. 5) 

Der sættes dermed en klar distance op mellem DTU og de andre danske universiteter. De traditionelle 

universiteter indtager en rolle der er afskåret fra det samfund, som DTU netop italesætter sig selv om 

meget tæt knyttet til. Specielt universitetets italesættelse af frihedsidealet, der betegnes som:  

en ophøjet foragt for den overordnede styring, som ansvarlige politikere rimeligvis må udøve 

i simpel konsekvens af samfundets behov og i respekt for det folk, der betaler regningen 

(Pallesen, 2005, s. 5) 

Den polytekniske identitet italesætter på denne måde en distance til de idealer, som 

universitetsidentiteten byggede på, hvilket illustrerer det misforståelsespotentiale der er mellem de to 

fortællinger.  

Hjælperne i denne fortælling er staten, politikerne og de private virksomheder, der italesættes som de der 

ligesom DTU ”har set lyset” og forstår samfundets krav og behov og de rigtige måder at opfylde disse på. I 

denne fortælling åbnes universitetet dermed i høj grad op for ”indblanding” udefra, da det netop ikke 

konstrueres som indblanding, men som nyttig hjælp i kampen for værdifuld nyttig viden. Lederen er også 

hjælper i denne forstand og spiller en klart mere aktiv rolle end i den forrige fortælling:  

Ledelsesopgaven ligger ikke i at digte noget nyt fra grunden, men tværtimod i at ekstrahere 

og kondensere og på dette grundlag lægge en sammenhængende strategi med overordnede 

mål og midler. Og navnlig er det en ledelsesopgave at sikre, at det hele ikke går op i snak, 

men konstruktivt bliver udmøntet i handling (Pallesen, 2003, s. 4f) 

Lederen indtager dermed en hjælperrolle i og med at rollen gøres til garant for handling og dermed 

udvikling.  

I og med at nytten i denne fortælling er skubbet i forgrunden er modtageren meget klart samfundet som 

sådan og ”den almindelige borger” mere specifikt.  
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Universitetet skal ses som værdiskabende og velfærdsfremmende ved udnyttelse af det tætte 

og frugtbare samspil mellem teknisk videnskab og naturvidenskab til samfundets tarv 

(Danmarks Tekniske Universitet, 2008, s. 1) 

Giveren er den eneste aktant, der går igen fra den forrige fortælling. Her er det igen universitetet som 

sådan – DTU – der giver denne nyttige viden videre til samfundet.  

3.2.5 DELKONKLUSION 

I denne fortælling træder en række institutioner frem, der konstituerer roller som adskiller sig fra de roller 

der kunne identificeres i den foregående analyse.  

 

Ligeledes konstrueres et ganske andet plot end i den forrige fortælling om universitetsidentiteten. I den 

polytekniske identitetsfortælling aktualiseres en videnskabsforståelse, der har rod i den polytekniske 

videnskabsforståelse, der lå til grund for mange traditionelle universiteters undergang i fortiden. Fortiden 

som tales frem i denne fortælling er karakteriseret ved at være en sejrsfortælling, hvor de polytekniske 

læreanstalter sejrer i kampen for den nyttige viden via deres tætte bånd med samfundet. Nutiden er 

dermed ikke nær så problemfyldt som i den forrige fortælling, da de primære udfordringer italesættes som 

internationale – og den ønskede fremtid er det det gavnlige universitet, der kan opnås via en styrkelse og 

dyrkning af den tekniske anvendte viden. Hovedpersonen er forskeren, der italesættes som værende 

misforstået i det videnskabelige system, hvorved de traditionelle universiteter sættes som modstandere, 

via deres stædige insisteren på distancering fra det samfund, der indtager rollen som modtager og hjælper.  

De 3 roller det er muligt at indtage, hvis man vil agere meningsfuldt, rammes dermed ind på en markant 

anden måde end det sås i analysen af universitetsidentiteten.  

Modtager 

Samfundet 

Mål/objekt 

Det gavnlige universitet 
Den tekniske, anvendte 

viden 

Giver 

Universitetet 

 

Hjælper 

Virksomheder, staten, 
lederen og andre 

samarbejdspartnere 

Hovedperson 

Den misforståede, nyttige 
forsker 

Modstander 

Den traditionelle 
universitetsånd 
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Rolletilbuddet som forsker, indtager hovedrollen i fortællingen. Denne forsker – ingeniøren – er en stolt, 

engageret og frem for alt samfundsbevidst rolle, der via denne identitet aktivt indgår i projektet for at opnå 

den nyttige tekniske viden og dermed være til gavn for samfundet. Den traditionelle forskerrolle sættes i 

høj grad som ydre, som det man definerer sig imod.  

Embedsmanden ses i høj grad som medspiller, der aktivt tager del i udviklingen af universitetet. Dette ses i 

lyset af at embedsmanden, som repræsentant for staten, ikke sættes som ydre, men snarere som et indre-

ydre – ikke en direkte del af universitetet, men heller ikke fuldstændig ekstern. Embedsmanden tillægges 

værdi netop forbindelse med sit strategiske overblik – rollen kan se mere overordnet på videnskaben og 

prioritere på en måde som universiteterne ikke selv kan (Pallesen, 2002, s. 2ff) 

Lederen indtager en meget aktiv hjælperrolle i og med at det er her udviklingen skal sikres. Lederen 

karakteriseret via begreber som strategisk, handlende og decentralitet. I den forrige fortælling kobledes 

lederrollen og administratorrollen meget tæt, men denne kobling opløses i denne fortælling. 

Administration gøres til en forudsætning for ledelse, men distanceres fra ledelsen som fag.  

Der kan altså identificeres 2 meget forskellige identiteter der opstiller en række filtre, hvorigennem 

forskere og ledere kan forstå sig selv som en del af det videnskabelige system. Allerede her ses en 

spænding mellem opfattelser af universitetets rolle i samfundet. Roden til denne spænding kan findes i den 

fortid, som begge identiteter knytter sig til, hvor organisationerne skiltes institutionelt fra hinanden. Og nu 

søges disse to identiteter samlet under samme lov. I det følgende afsnit vil jeg analysere det politiske 

systems fortælling om universiteterne og deres rolle i samfundet, for at belyse hvilke omgivelser 

institutlederne samlet set skal skabe mening i, hvilket diskuteres samlet sidst i dette kapitel.  
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3.3 MINISTERIETS FORTÆLLING – OMGIVELSERNE 

I denne del af analysen tager jeg fat i de universitetseksterne fortællinger, der udgør universiteternes 

institutionelle omgivelser (jf. analysestrategien). Jeg beskæftiger mig, som tidligere nævnt, kun med 

videnskabsministeriets fortælling om universitetet, som et udtryk for det politiske systems overordnede 

fortælling. Denne del af analysen kobles i næste afsnit med den forrige del for at belyse institutledernes 

institutionelle omgivelser.  

Videnskabsministeriet udgav som nævnt i 2002 en publikation ved navn Tid til forandring for Danmarks 

universiteter - Styrket ledelse, øget frihed, stabil økonomi (Regeringen, Tid til forandring for Danmarks 

universiteter, 2002). I denne publikation, samt i forarbejdet og bemærkningerne til selve 

universitetsreformen tager en særlig fortælling om universiteterne form, der adskiller sig markant fra de 

forrige fortællinger.  

3.3.1 FORTID 

Fortiden i denne fortælling adskiller sig markant fra fortiden som den formede sig i de forrige fortællinger 

og gives en helt anden mening og betydning. Først og fremmest ses en konstruktion af en problematisk 

fortid som nutiden er et modsvar på.  

”Hverken samfundet og skatteyderne eller forskerne selv har gavn af den måde hvorpå det 

kollektive styre praktiseres på i dag” (Sander, 2003a) 

Fortiden konstrueres dermed primært igennem nutiden, hvor det i fortællingen om universitetsidentiteten 

mange gange forholdt sig omvendt – at fortiden blev optikken, hvorigennem nutiden blev betragtet. 

Baggrunden for universitetsreformen, som den kommer til syne i denne fortælling, er opblomstringen af 

videnssamfundet, der er karakteriseret ved at være:  

et videnintensivt, internationalt og mere kompliceret samfund, hvor de lande, der bedst kan 

omsætte viden til forretning og samfundsnytte, står stærkt (Sander, Regeringens 

videnstrategi - Viden i vækst - Redegørelse til folketinget, 2003)  

I forbindelse med videnssamfundets opståen konstrueres en række udfordringer, som Danmark står 

overfor, og som universiteterne skal hjælpe til med at imødekomme. Der fortælles blandt andet om en 

stigende konkurrence på vidensmarkedet, som følge af at flere private og offentlige virksomheder er 
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begyndt at bedrive forskning, samt om et stigende behov for uddannelse pga. voksende ungdomsårgange 

(Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2003).  

Reformen kædes i fortællingen sammen med en international udvikling, hvor det fremhæves at mange 

andre, specielt europæiske, lande har gennemført lignende reformer af videnssystemet. 

Universitetsreformen ses i denne fortælling som en nødvendig foranstaltning for at imødekomme de 

forandrede samfundsvilkår som globaliseringen medfører:  

Den stigende nationale og internationale konkurrence om viden og kompetence stiller nye og 

skærpede krav til de danske universiteter - og samspillet med det øvrige vidensystem 

(Regeringen, 2002, s. 11) 

Vi ser her konstruktionen af en fortid, hvor universitetet havde monopol på vidensproduktion, og var 

forbeholdt en begrænset elite i samfundet (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2003). Der er 

ingen tvivl om at denne fortid udgør det negative fremtidsbillede, der må undgås og er dermed med til at 

give mening til nutiden.  

3.3.2 NUTID 

Nutiden er karakteriseret ved en række udfordringer for at undgå denne tilstand af eksklusivitet og 

elitisme. Udfordringerne, der i forrige fortælling knyttede sig til det politiske system og til det lidt diffuse 

begreb ”international konkurrence”, knytter sig i langt højere grad i denne fortælling til universiteterne 

selv. Det indikeres i denne fortælling om universiteterne, at de på trods af deres indiskutable status som 

samfundets førende vidensinstitutioner, ikke lever op til samfundets forventninger og der italesættes et 

svigtende tillidsforhold mellem universiteterne og samfundet:  

Tilsammen afføder disse udfordringer et behov for større åbenhed og tillid mellem de danske 

universiteter og det danske samfund (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 

2003) 

En central udfordring der tales frem er, at samfundet har mistet tilliden til at universiteterne kan varetage 

deres pligter på en fornuftig måde. Pligterne knyttes i denne fortælling meget direkte til samfundet, hvor 

det i universitetsidentiteten knyttedes til målet (sandheden) og dermed en mere abstrakt og 

videnskabsteoretisk målsætning. Der tydeliggøres her en spænding mellem opfattelserne af universitetets 

opgave i samfundet.  
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 Udfordringerne er dermed både den ”internationale konkurrence”, men i lige så høj grad universiteternes 

inerti og mangel på åbenhed overfor samfundet. Vi har en nutid, hvor universiteternes identitet udgør den 

største udfordring, som må håndteres.  

3.3.3 FREMTID 

Den ønskede fremtid er et universitet der arbejder på at opnå: ”vækst og velfærd for hele samfundet” 

(Regeringen, 2002, s. 3). Begrebsparret vækst og velfærd optræder flere gange i materialet vedrørende 

universitetsreformen og det bliver klart at vækst og velfærd på mange områder er tomme begreber, der 

ikke defineres klart. Det er tydeligt at universitetet via forskning, uddannelse og formidling forventes at 

bidrage til vækst, men hvorvidt der er tale om økonomisk vækst, intellektuel vækst, dannelsesmæssig 

vækst er knap så klart, og det samme gælder for begrebet velfærd. Via denne mangel på definition kommer 

begreberne til at optræde som idealer – det er svært at være imod vækst eller velfærd som sådan, hvor det 

måske ville være mere tilforladeligt at argumentere imod økonomisk vækst som mål (i hvert fald hvis vi 

holder universitetsidentiteten in mente).  

I ministeriets fortælling trækkes en række begivenheder frem – opblomstringen af videnssamfundet, 

voksende ungdomsårgange, øget konkurrence – der samlet set konstruerer en fortælling om et samfund 

under pres. På mange måder kan det siges at denne fortælling minder om den universitetsinterne ”forfalds-

fortælling” som jeg analyserede i det forrige kapitel. Universiteterne går i denne fortælling fra en nær-død, 

som følge af de forandrede samfundsvilkår og deres egen mangel på vilje til forandring, til at blive reddet af 

en handlekraftig helt, der reformerer systemet til gavn for samfundet, hvor de i deres egen fortælling 

(universitetsidentiteten) overlevede netop ved en fastholdelse af denne identitet. 

I denne fortælling er det snarere åbenheden og handlekraften, der gøres til præmissen for overlevelse. Hvis 

universiteterne åbnes op mod omgivelserne og udviser handlekraft opnås vækst og velfærd for hele 

samfundet. Det ses dermed at den sekventialitet der etableres i denne fortælling er mere fremadskridende: 

vi har et problem der må overvindes → deSe sker via en reform → reformen skaber en ”ny virkelighed”, 

hvor sekventialiteten i universitetsidentiteten var mere cirkulær og trak tråde tilbage til fortiden for at give 

mening til nutiden.  

3.3.4 AKTANTER 

Rolletilbuddene som denne fortælling stiller til rådighed er ligeledes meget forskellige fra den forrige 

fortælling. Som nævnt er objektet der stræbes efter i denne fortælling et universitet, der arbejder på at 

skabe vækst og velfærd for hele samfundet. Selvom vækst ikke direkte sættes i forbindelse med økonomi er 
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det dog tydeligt at fortællingen tilbyder en helt ny måde at tænke videnskabelighed på, ved at knytte det 

videnskabelige system tæt sammen med det økonomiske:  

Den videnskabelige verden er blevet del af en åben markedsøkonomi, hvor forskningsbaseret 

viden udbredes og omsættes globalt i en ny målestok (Sander, Regeringens videnstrategi - 

Viden i vækst - Redegørelse til folketinget, 2003).  

For at nå målet om vækst og velfærd for hele samfundet, må universitetet altså tænke sig selv på en helt ny 

måde. Og den hovedperson der skal afstedkomme denne ændringsproces er det politiske system, mere 

specifikt personificeret ved Videnskabsministeriet og ministeren.  

”MIN OPGAVE er at skabe optimale rammer for forskningen i Danmark og samtidig arbejde 

for, at hele samfundet får glæde af forskningen” (Sander, 2007) 

Vi ser her ministeren i en helterolle i kampen for at samfundet som sådan skal få gavn af universiteternes 

arbejde, som de ikke selv har formået at bringe. Modtageren er samfundet som helhed og universitetet går 

dermed fra at være hovedperson til at være giveren i denne fortælling. Det er universitetet der har magten 

til at forandre sig og dermed skabe vækst og velfærd for hele samfundet, men ikke altid er villig til at bruge 

denne magt. På denne måde fungerer universitetet som både giver og modstander. Mere generelt kan man 

sige at passivitet er den største modstander i jagten på vækst og velfærd for det danske samfund. Stilstand 

og accept af status quo italesættes som værende lig døden for de danske universiteter og dermed også for 

samfundet som helhed. Udvikling og forandring og samarbejdsvillighed bliver dermed hjælperne i 

fortællingen.  

”En god og samarbejdende organisation er en forudsætning for at kunne bidrage til 

regeringens mål om, at de danske universiteter skal være på niveau med de bedste 

universiteter i verden” (Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2009, s. 3) 

De regulative elementer af institutionerne der karakteriserer universiteternes omgivelser, er naturligvis 

givet ved universitetslovens bestemmelser, men fortællingen tydeliggør også en række normative og 

kognitive elementer, der italesætter legitime måder at agere og forholde sig til universitetet. Disse normer 

og kognitive strukturer kommer særligt i spil i forhold til det omkringliggende samfund.  

Hvis samfundet skal prioritere flere ressourcer til universiteternes forskning og uddannelse, 

må der skabes en større åbenhed om og tillid til en ansvarlig og fagligt effektiv udnyttelse af 

midlerne (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2003) 
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Her italesættes en norm omkring åbenhed, som værende den acceptable måde at forholde sig til 

omgivelserne på. Relationen til omgivelserne gøres til en tillidsrelation, som universiteterne ikke i 

tilstrækkelig grad har formået at leve op til, men kan reetableres via åbenhed. Åbenhed kan dermed ses 

som idealet – på samme måde som frihed osv. i den forrige analyse – og måden hvorpå der kan tales om 

åbenhed er via begreber som ansvarlighed, faglig effektivitet osv. De forventninger om passende adfærd 

der her stilles op for universitetet og de ansatte er karakteriseret ved omstillingsparathed, handlekraft, 

professionalitet og lignende begreber.  

Dette fokus på åbenhed ses også i måden hvorpå der tales om universitetet og deres rolle som: ”de 

fremmeste formidlere at kultur, værdi og viden i fremtiden” (Sander, 2003a). Formidlerrollen knyttes i 

næsten hvert eneste tilfælde sammen med skaberrollen, hvilket understreger det åbne forhold til 

omgivelserne. 

Ministeriet, og dermed embedsmændene som repræsentanter for ministeriet, ses i denne fortælling som 

både hovedpersoner og hjælpere i kampen for vækst og velfærd. De spiller med andre ord hovedrollen i 

deres egen fortælling, men beskrives samtidig via deres ihærdighed og ansvarlighed i en hjælperrolle, hvor 

de agerer som vagthund overfor universiteterne, for at genopbygge tillidsforholdet.  

Et markant træk ved denne fortælling er at universitetsinterne aktører i høj grad spiller dobbeltroller – eller 

rettere sagt: Universitets-interne aktører optræder som både potentielle hjælpere og potentielle 

modstandere, alt afhængigt af hvilket adfærdsmønster de vælger at adoptere.  

Specielt lederne på universitetet italesættes både via deres potentialitet som hjælpere, hvis de accepterer 

deres ansvar for forandringen og via deres modstander-kapacitet, hvis de vælger at holde fast i den 

hidtidige ledelsesstruktur (Sander, 2003a).  

Hjælper-lederen italesættes via begreber som effektivitet, strategi og dynamik, hvilket dermed gøres til den 

legitime måde at agere på i lederrollen. Samtidig knyttes denne lederrolle (specielt institutlederen) til 

kampen mod modstanderen – det traditionelle stillestående universitet:  

Institutlederhvervet indebærer, at både den strategiske ledelse, den faglige ledelse, den 

administrative ledelse og personaleledelsen vægtes. Samtidig skal institutlederen også tænke 

helhedstænkning og tænke på tværs. Institutlederen kan desuden til tider befinde sig i et 

krydsfelt mellem universitetets øverste ledelse, sine institutlederkolleger og sit personale 

(Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2009, s. 5) 
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Den ansvarlige leder tager kampen op med sin egen arbejdsplads for at sikre udvikling.  

Forsker og studenterrollerne optræder næsten ikke i denne fortælling, bortset fra i biroller.  

3.3.5 DELKONKLUSION  

Jeg har i denne analyse forsøgt at belyse hvordan universitetet italesættes fra ministeriets side og hvilke 

roller og legitime handlemønstre denne fortælling aktualiserer.  

 

Denne fortælling adskiller sig markant fra de forrige. For det første er den åbenlyst universitets-ekstern – 

der fortælles om universitetet udefra og hovedpersonen er ikke en del af universitetet. Universitetet 

placeres solidt i fortiden og dermed i en kontekst der ikke modsvarer den nutid som konstrueres. 

Begivenheder som videnssamfundets opståen, stigende kompleksitet og dermed stigende hastighed i 

samfundets udvikling aktualiseres og gøres til præmis for handling. Den ønskede fremtid er samfundets 

vækst og velfærd og giveren af dette er et universitet der rykkes frem i tid og gøres handlekraftigt i forhold 

til nutidens udfordringer. Dette universitet italesættes som den samarbejdende organisation og vi ser i 

denne konstruktion tydeligt forestillingen om universitetet som instrument (jf. kapitel 1) og ambitionen om 

Modus 2-vidensproduktion.  

Ministeren og embedsmændene som udtryk for det politiske system spiller hovedrollen i dette projekt – og 

særligt for denne historie står denne aktant ret alene i sin kamp. Der er andre spillere, men disse indtager 

ikke en specifik position, men optræder primært via deres potentialitet som enten hjælper eller 

modstander. Den mest markante spiller er universitetet som sådan og universitetslederen mere konkret. 

Måden hvorpå en aktør kan indtræde som hjælper i denne fortælling er ved at adoptere et 

Modtager 

Samfundet 
Mål/objekt 

Vækst og velfærd for hele 
samfundet 

Giver 

Det udviklende, 
samarbejdsvillige 

universitet 

Hjælper 

Den dynamiske og 
effektive leder – 

embedsmanden som 
vagthund 

Hovedperson 

Ministeren –  
Embedsmanden 

Modstander 

Den traditionelle 
universitetsleder – 

Universitetets inerti 
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handlingsmønster, der er karakteriseret via begreber som effektivitet, ansvarlighed, handlekraft og 

lignende. Modstanderrollen er primært karakteriseret ved stilstand og passivitet.  

Et andet særtræk ved denne fortælling er at mange af de andre konkrete aktører internt på universitetet – 

eksempelvis forskere og studerende – ikke bringes i spil. Den eneste aktør der dermed gøres relevant i 

fortællingen er universitetet som organisation og lederne internt på universitetet. De rolletilbud det gøres 

muligt at udfylde er dermed lederrollen og medlem af organisationen universitetet.  

Lederrollen italesættes som potentiel hjælper. Måden hvorpå det er muligt at indtage rollen som hjælper 

er ved at ansvarliggøre sig i forhold til målet om vækst og velfærd for hele samfundet. Begreber der gøres 

relevante i forhold til rollen er ansvarlighed, samarbejdende (i forhold til det politiske system) og 

handlekraft også overfor sin egen organisation.  

Som nævnt optræder forskeren ikke som markant figur i denne fortælling. Dog kan man se de normative 

forestillinger om universitetets opførsel som udtryk for det rolletilbud som forskerne præsenteres for. 

Universitetet og dermed forskerne italesættes som både givere og modstandere – men med to forskellige 

adfærdsmønstre. I giverrollen optræder det ansvarlige og samarbejdsvillige universitet, der arbejder for 

åbenhed mod samfundet og dermed vækst og velfærd. I modstanderrollen har vi et universitet, der 

insisterer på en fastholdelse af tidligere adfærd, som har ført til det konstruerede tillidsbrud mellem 

universitetet og samfundet.  

Sidst men ikke mindst ser vi en tydelig figur, jeg vælger at kalde ”den ansvarlige embedsmand”. Denne 

embedsmandsrolle optræder som helt og hovedperson i en, til tider ensom, kamp for samfundets vækst og 

velfærd. Netop det at være repræsentant for samfundet giver stor mening til rollen. Måden at forstå sig 

selv i denne rolle er dermed karakteriseret ved at være den nødvendige vagthund, der afholder samfundet 

fra stilstand og dermed død.  
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3.4 DISKUSSION - INSTITUTLEDERNES INSTITUTIONELLE OMGIVELSER 

Jeg vil i dette afsnit samle de tre foregående analyser og diskutere hvordan institutledernes institutionelle 

omgivelser aktualiserer en række institutioner, der på mange måder står i konflikt med hinanden.  

Først og fremmest ses det at universitetet konstrueres på to forskellige måder i henholdsvis fortællingen 

om universitetsidentiteten og ministeriets fortælling, hvilket i høj grad hænger sammen med hvad der 

defineres som målet.  

De traditionelle universiteters egen fortælling konstruerer på mange måder en lukket organisation, der selv 

vælger måden hvorpå det vil åbne sig mod samfundet. Der etableres på en blackbox omkring universitetets 

virke, ved at gøre projektet uendeligt og dermed også ikke-styrbart. Det er umuligt at planlægge og 

kontrollere forskningsresultater, men det anerkendes at staten altid vil søge nytten og derfor må dens 

indflydelse på universitetets indre begrænses. Grunden til universitetets lukkethed, skal findes udenfor 

universitet i statens natur og i dens underlegne vidensposition. Universitetet lukker sig om sig selv, for 

samfundets eget bedste og der lægges dermed vægt på de tekniske kontrolmekanismer; kontrollen med 

universitetets virke skal ske gennem output-kontrol.  

Ministeriets fortælling konstruerer en drøm om et universitet, der grundlæggende set er en åben 

organisation – både åben i forhold til input og output. På inputsiden ses det, at der lægges vægt på større 

samspil mellem erhvervsliv og universiteter for at højne læringen på begge sider af relationen. På 

outputsiden er fokus på en åbenhed mod det ”almindelige” samfund, der skal have indsigt i og gavn af den 

forskning som foregår på universiteterne. Der lægges med denne forestilling om det åbne universitet stor 

vægt på institutionelle kontrolmekanismer; samfundet skal have indblik i universitetets virke for at kunne 

sikre en effektiv og fornuftigt udnyttelse af de eksterne tilskud. Denne forestilling om det åbne universitet 

baseres i en strukturel overlegen position – samfundet betaler for universitetets virke og har dermed en ret 

til indsigt i dette virke. Fortællingen om den polytekniske identitet harmonerer bedre med denne 

underliggende logik. Dette kan ses som et udtryk for, at den videnskabsforståelse som DTU baserer sig på, 

stemmer bedre overens med ministeriets forståelse af videnskab, hvor den traditionelle 

videnskabsforståelse adskiller sig ganske kraftigt med denne forståelse, jf. diskussion omkring modus 1- og 

modus 2-viden, som jeg beskrev i kapitel 1. Ligeledes ses det i den polytekniske fortælling, at 

organisationen ikke forstår sig selv som en del af det samme univers, som de traditionelle universiteter, 

hvilket eksempelvis kan ses ved at universitetsidentiteten sættes som modstander i den polytekniske 

identitetsfortælling. Dermed bliver eventuelle uoverensstemmelser mellem den polytekniske 

identitetsfortælling og ministeriets fortælling lettere at håndtere, i og med at de to fortællinger ikke sætter 



   50 

 

hinanden som modstandere på samme måde som de traditionelle universiteter og ministeriet.  På denne 

måde ses sondringen mellem at iagttage universitetet som institution og som instrument tydeligt illustreret 

i forskellen mellem fortællingerne. Man kan sige at den logik der ligger bag universitetets egen fortælling 

om sig selv, er at universitets institutioner er dens overlevelsesmekanisme og i ministeriets fortælling er 

disse institutioner roden til universitetets død.   

Der etableres en række forskellige rolletilbud, som institutlederne kan vælge at spejle sig i eller tage 

afstand fra når de skal skabe mening i deres rolle, og det ses, at der er betydelige konsekvenser for 

handlerummet, alt efter hvilke institutionelle der trækkes på.  

Forskerrollen 

Forskerrollen, som udtryk for universitetet som sådan, indtager naturligt nok den altoverskyggende 

hovedrolle i universiteternes egne fortællinger. Alle andre roller underordnes i hierarkiet, specielt de roller 

der konstrueres som universitetseksterne.  

Et væsentligt kriterium for at indtage denne rolle meningsfuldt i universitetsidentiteten er at gøre projektet 

til et livsprojekt og knytte målet og kampen for at opnå det meget tæt til den personlige identitet. Dermed 

sættes incitamenter – specielt økonomiske – som eksterne og illegitime, da målet fungerer som incitament 

i sig selv. Relevante begreber der kan bruges til at forholde sig til denne rolle er engagement, frihed, kritisk 

sans og lignende.  

I ministeriets fortælling indtager universitetet og dermed forskeren en helt anden rolle. Den optimale rolle 

som forskeren kan spille er giverrollen, og dette opnås gennem en samarbejdende og ansvarlig adfærd, 

karakteriseret ved åbenhed overfor samfundet og en villighed til at tage kampen op mod gamle vaner.  

En mellemting mellem de to rolletilbud ses i den polytekniske identitetsfortælling. Her har forskeren mange 

af de samme karaktertræk som i den traditionelle universitetsfortælling: engagement, frihed og kritisk sans. 

Men samtidig tilbydes denne rolle at forholde sig til sig selv via en tættere sammenknytning med det 

omkringliggende samfund og udvides med karaktertræk som samfundsbevidsthed og nytte. Der ligger dog 

en spænding i forholdet mellem denne rollekonstruktion og forskerrollen fra universitetsidentiteten i og 

med at den traditionelle forskerrolle gøres til modstander i den polytekniske fortælling. Det er dermed en 

”enten-eller” konstruktion.  
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Lederrollen 

På den ene side etableres et tilbud om at identificere sig med ”den tilbagetrukne leder”, hvis vigtigste 

opgave er at skabe rum og plads til forskerne. Denne rolle er mest af alt en administratorrolle og ligger 

dermed langt fra forskerrollen, som i altovervejende grad knyttes til selve projektet i en hovedrolle 

På den anden side har vi en rolle hvor administrationen sættes i baggrunden og lederen spiller en mere 

aktiv, strategisk rolle. Dette rolletilbud åbner på mange punkter mulighed for at lederen kan spille en mere 

central hovedrolle i projektet i stedet for udelukkende at optræde som hjælper. Acceptable handlinger og 

adfærdsrelaterede begreber her er strategilægning, udvikling og handlekraft.  

Embedsmandsrollen 

På den ene side etableres en embedsmandsrolle, som en usynlig aktør, der ikke har nogen direkte relevans 

for universiteterne. Embedsmandens rolle, som repræsentant for staten er at muliggøre opretholdelsen af 

de grundlæggende idealer og derudover være usynlig. Kun igennem sin usynlighed gives denne rolle 

mening i fortællingen – hvis den bliver synlig, bliver den illegitim.  

På den anden side, i ministeriets og delvist i den polytekniske identitet, har vi en embedsmandsrolle, der 

spiller rollen som vagthund og repræsentant for et samfund, der har krav på indsigt i og indflydelse på 

universitetet, i kraft af deres strukturelt overlegne position (det er dem der betaler). Denne rolle gives 

mening igennem synlighed og ansvarlighed – hvis den bliver usynlig bliver den illegitim. Specielt i denne 

rolle ses der altså en markant konflikt imellem de to italesættelser.  

Denne diskussion tydeliggør en række spændinger og problemstillinger, som de næste kapitler vil forfølge. 

Først og fremmest har jeg fremanalyseret en spænding imellem videnskabssyn – imellem modus 1 og 

modus 2-forestillingerne, der ligger til grund for de forskellige fortællinger. For det andet ses en tydelig 

spænding imellem rolletilbuddene – på mange punkter er de forskellige rollekonstruktioner, som 

institutlederne står overfor modsatrettede og i nogle tilfælde ligefrem gensidigt udelukkende.  

Som nævnt i afsnit 2.2.1 om institutionel identitet hævder Brunsson og Olsen, at reformer ofte vil støde på 

grund, hvis dens elementer går imod en organisations institutionelle identitet. Hvis dette er tilfældet burde 

det være ”lettere” at gennemføre reformer på et universitet som DTU end på de traditionelle universiteter, 

fordi DTU’s egen fortælling, ligger meget tættere på ministeriets fortælling. Men forholder det sig sådan i 

praksis?  
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Er det sådan at institutlederne på de traditionelle universiteter knytter så meget an til den traditionelle 

fortælling, at ministeriets fortælling udelukkes eller skabes der mening ved at finde en mellemvej mellem 

de to fortællinger? Og er det sådan at institutlederne på DTU knytter an til deres eget universitets 

fortælling og ministeriets fortælling eller knyttes der her an til den traditionelle fortælling og med hvilke 

konsekvenser? Det er disse spørgsmål, som jeg vil belyse i den følgende analyse af institutledernes 

konkrete meningsskabelse og den efterfølgende diskussion.  
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KAPITEL 4 – ANALYSE AF 

MENINGSSKABELSE 
I forrige kapitel analyserede jeg universitetsidentiteten og den polytekniske identitet, samt ministeriets 

fortælling om universitetet, for samlet at diskutere hvordan disse identiteter og fortællinger etablerede 

bestemte rolletilbud ud fra bestemte institutioner. Jeg har dermed kortlagt det jeg kalder institutledernes 

institutionelle omgivelser; de regler, normer og forestillinger, der påvirker deres handlerum og 

selvforståelse. 

I dette kapitel flyttes iagttagelsespunktet til institutledernes egen meningsskabelse. Jeg analyserer her 

hvordan institutlederne selv konstruerer fortællingens fortid, nutid og fremtid, samt hvilke rolletilbud de 

vælger at trække på i deres meningsskabelse. Dette gøres for i næste kapitel at diskutere, hvilken 

filtreringsmekanisme denne meningsskabelse skaber og hvordan spændingerne i de institutionelle 

omgivelser håndteres, opløses eller reproduceres i institutledernes meningsskabelse, for at svare på 

problemformuleringens tredje underspørgsmål: Hvordan skaber institutlederne mening igennem 

fortællinger om egen rolle? 

4.1 INSTITUTLEDERNES FORTÆLLINGER 

Institutledernes fortællinger er svære at koge ned til en samlet fortælling, da de optræder meget 

fragmenteret på trods af at de er fortalt ud fra de samme spørgsmål (se bilag 1). Overordnet kan man dog 

iagttage to distinkte fortællinger om rollen som institutleder, som jeg vil kalde beskyttelsesfortællingen og 

udviklingsfortællingen. Det er vigtigt at pointere, at disse fortællinger ikke nødvendigvis er udtryk for en 

eller flere institutlederes specifikke fortællinger, men snarere er arkefortællinger udledt af det empiriske 

materiale, der illustrerer bestemte mønstre og regulariteter i fortællingerne. Enkelte institutledere kan 

placeres meget præcist i den ene ”lejr”, mens andre skifter mellem den ene og den anden og kun 

overordnet set er udtryk for en bestemt fortælling. Denne analyse og dens distinktion mellem de to 

fortællinger er min konstruktion af institutledernes fortællinger som beskytterfortællingen og 

udviklingsfortællingen.  

Jeg analyserer først plottet og undersøger hvordan fortid, nutid og fremtid konstrueres i de to fortællinger, 

for at belyse hvordan begivenheder kædes sammen via forskellige kausaliteter i de to fortællinger. Derefter 
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analyserer jeg hvilke aktanter, der kommer til syne i de to fortællinger og hvilke institutioner, der former 

disse aktantkonstruktioner.  

4.1.1 FORTID 

Det interessante ved den måde fortiden konstrueres på af institutlederne er, at der faktisk er relativt stor 

overensstemmelse. Fælles for alle fortællingerne er, at der lægges vægt på hvordan de er blevet opfordret 

til at søge stillingen som institutleder, enten af kolleger eller af rektor/dekan og der lægges afstand i 

næsten alle tilfælde til den tidligere universitetslov:  

Det har været nødvendigt at lave nogen(…) opstramninger i en meget gammel kultur, som 

jeg på den ene side syntes at man skal værne om (…) Men på den anden side har man også 

været nødt til at… måske hive sig ud af en eksklusivitet som - ikke altid - som nogen steder 

måske har været for stor(Institutleder 2, 2009,  45ff) 

Nutiden gives mening igennem en konstruktion af en fortid, hvor universitetet var, om ikke i krise, så i hvert 

fald ikke hensigtsmæssigt organiseret. Alle institutlederne lægger vægt på, at ledelsesformen i fortiden 

efterlod lederne med et begrænset handlerum, fordi man skulle ”tilbage” til kollegerne og dermed bevidst 

undgik at træffe vanskelige og upopulære beslutninger.  

Den helt markante forskel fra tidligere til nu, det er at tidligere der var du valgt på 

medarbejdernes præmisser, eller som medarbejdernes kandidat. Og du var det i en 

begrænset periode og forventningerne var at du gjorde det ordentligt, men du skulle fandme 

heller ikke tro at du var noget. (…) [D]u skulle tilbage til din gamle stilling og så var der en 

anden der tog over, og det var sådan måden, at det kørte på. Og det vil sige at (…) vi holdt os 

fra alle de ubehagelige beslutninger(Institutleder 4, 2009, 6ff) 

Der ses her en fælles konstruktion af fortiden som uhensigtsmæssig og forandring som nødvendig. Men 

selvom alle institutlederne mere eller mindre eksplicit roser den nye mulighed for at agere som leder under 

den nye universitetslov, ses allerede her konturerne af to distinkte fortællinger, beskytterfortællingen og 

udviklingsfortællingen. Der kan identificeres to nuanceforskelle i den måde der tales om fortiden på; hvor 

problematisk konstruktionen gøres.  

På den ene side tager en beskytterfortælling form, hvor fortiden nok var problematisk, men samtidig 

inkluderende:  
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Men ellers er forskellen jo(…) at i gamle dage der var demokratiet jo alvorligt, og nu er det 

rådgivende. Og det giver en forskel. Jeg følte det som et stort savn i mange år. Det gør jeg på 

en vis måde stadig, men.. det er nok også rigtigt, at du kan lave betydeligt større 

forandringer nu, fordi du kan gøre det selv(Institutleder 8, 2009, 16ff) 

De elementer der aktualiseres fra fortiden er de positive elementer, eksempelvis demokrati og 

medinddragelse. Samtidig er det specielt i denne fortælling at institutlederens egen fortid som forsker 

trækkes frem – der lægges stor vægt på det, der blev opgivet eller sat på standby for at varetage jobbet 

som institutleder. Allerede her ses det, hvorfor jeg har valgt at kalde den for beskytterfortællingen; 

universitet (eller dele af universitetet) aktualiseres som noget der skal beskyttes.  

På den anden side har vi en konstruktion af fortiden som virkelig problematisk:  

jeg kan sige, at jeg har siddet på institutter hvor der har været åbenlyse alkoholikere, hvor 

der har været nul-forskere – og ikke én, men flere nul-forskere. Hvor der har været 

ualmindeligt dårlige undervisere og der er ingen der har gjort noget ved det. (…) Hele det spil 

har de glemt. Dem der kritiserer den nye styrelseslov(Institutleder 4, 2009, 32ff) 

I denne fortælling er det begivenheder som tidligere fusioner og ledelsesudfordringer, som institutlederne 

har stået overfor og ”overvundet” og det kollegiale pres under den tidligere universitetslov, der gives 

betydning. Der lægges vægt på udviklingsperspektivet, hvilket er grunden til at jeg har valgt at kalde denne 

version for udviklingsfortællingen. Forskellen mellem de to fortællinger iagttages som forskellen mellem 

om det er negative eller positive stikord, der konstituerer den ramme som er fortiden. 

4.1.2 NUTID 

I fortællingernes nutidskonstruktioner tager de to fortællinger for alvor form. I beskytterfortællingen 

konstrueres en problematisk nutid, som følge af de rammer institutlederne skal agere under.  

Hvis der var penge nok.. så var der ingen problem.. Det er der jo ikke. Så vi lever jo i en 

sandwich med krav oppefra og forventninger nedefra(Institutleder 2, 2009, 169f) 

Nutiden er karakteriseret ved krav og forventninger og måden at skabe mening i den problematiske nutid 

kan ofte iagttages som distancering fra andre nutider – ved at gøre den aktuelle nutid forskellig fra andre 

situationer der konstrueres som mere problematiske. Eksempelvis ses det flere gange i denne fortælling at 

der sættes et tydeligt skel mellem Århus og Københavns Universiteter:   
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Altså vi har det sådan på Naturvidenskab i Århus, vi har aldrig fyret nogen.. som vi ikke ville 

fyre. Vi er aldrig blevet presset til det. I København er det jo gået frygteligt til, med alle de 

nedskæringer de har haft derovre. De har ikke kunnet styre deres økonomi, det kan vi 

(Institutleder 8, 2009, 140ff) 

Og på den anden side:  

Reglerne er sådan set fleksible og frie nok, specielt den måde de bliver fortolket på. Man kan 

godt sammenligne to fakulteter der er ret ens, nemlig Det Naturvidenskabelige Fakultet i 

Århus og dét her. Hvor dekanen har sat sig meget mere tungt på økonomien, blandt andet i 

forhold til stillinger (Institutleder 1, 2009, 31ff) 

Der skabes mening ved at distancere sig fra en andre spillere på feltet: Det kan godt være at det er svært, 

men de har det i hvert fald sværere. Denne distancering gør det nemmere at forholde sig til sig selv i og 

med at der trækkes tydelige grænser mellem os og dem.  

I udviklingsfortællingen er nutiden ikke problematisk, men snarere udfordrende. Adspurgt om de 

strukturelle rammer omkring jobbet er hensigtsmæssige i forhold til at tiltrække nye ansøgere til 

institutlederjobbet, er der bred enighed om at netop disse strukturelle rammer er blevet væsentligt 

forbedret (Institutleder 5, 2009, 37ff; Institutleder 6, 2009, 234ff; Institutleder 4, 2009). Meningen med 

nutiden skal specielt findes i den indflydelse, der konstrueres som en del af rollen:  

Men min begrundelse for at være institutleder, det var nok at jeg syntes at man kan få meget 

stor indflydelse på den måde, end ved at sidde og skrive nogen artikler. Det giver meget mere 

indflydelse og det giver selvfølgelig også mere arbejde (…) Hvis man skal se tilbage på, hvad 

nytte man har gjort, så er der størst nytte ved at være leder(Institutleder 5, 2009, 39ff) 

Der skabes i udviklingsfortællingen mening i udfordringerne ved at henvise til den nytte man gør i forhold 

til instituttet. Ligeledes er det tydeligt at der udtrykkes stor begejstring ved ledelse som fag:  

jeg har et ledergen i mig, jeg kan rigtig godt lide mennesker og jeg syntes at det er meget 

meget spændende at få sådan en masse mennesker til at fungere sammen (Institutleder 6, 

2009, 150ff) 

Nutiden gøres på denne måde håndterbar på to forskellige måder i de to fortællinger. I 

beskytterfortællingen kommer en problematisk nutid til syne, specielt som følge af brud med de positive 

elementer i fortiden. Denne nutid gøres meningsfuld og handling gøres mulig ved at distancere sig fra 
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andre nutider, der er mere problematiske. I udviklingsfortællingen konstrueres problemerne som 

udfordringer, der gøres håndterbare gennem en internalisering af ledelsesfunktionen og gennem en 

konstruktion af personlig tilfredsstillelse ved håndteringen af disse udfordringer.  

4.1.3 FREMTID 

Når institutlederne spørges om hvad de mener deres vigtigste opgave er blotlægges det mål, de 

konstruerer som den ønskede fremtid: 

..det er så væsentlig at få det her institut til at fungere (…) i forhold til – ikke kun mine egne 

synspunkter, men i forhold til den gruppe jeg har hørt til herude i alle de år jeg har været her 

(Institutleder 4, 2009, 185ff) 

De lægger alle, undtagen én, vægt på at målet ikke er et personligt mål, men en ambition på instituttets 

vegne. Og selv i det ene tilfælde, hvor en institutleder udtrykker en personlig ambition understreges det, at 

dette mål ikke længere er aktuelt, da en lederkarriere italesættes som et farvel til de faglige miljøer. Målet 

bliver dermed et institutmål – et velfungerende institut. Det defineres ikke altid lige tydeligt, hvad et 

velfungerende institut egentlig indebærer, men som oftest fremhæves balance mellem undervisning og 

forskning, samt et godt arbejdsmiljø. Som en lille variation fra denne fortælling italesætter enkelte 

institutledere en stræben efter prestige og ekstraordinære resultater for instituttet:  

Altså mit eget ønske det er jo at hæve det her sted et niveau (…)det faglige… (Institutleder 3, 

2009, 56ff) ..det vi er ude efter, det er international prestige, anerkendelse. Det er det. Første 

gang jeg sagde det der ord prestige, så så de alle sammen meget chokerede ud, men det er 

sgu da det man vil(Institutleder 3, 2009, 139ff) 

Målet er dermed mere eller mindre fælles for alle institutlederne: et velfungerende institut og ikke en 

ambition på egne vegne om eksempelvis at blive rektor eller leder i det private. Et interessant aspekt ved 

denne målsætning er, at det i høj grad sætter rammer for hvordan der tales om instituttet og hvordan 

relationen til universitetet og omverdenen konstrueres. Målet om et velfungerende institut knyttes i høj 

grad sammen med universitetets fremgang og succes:  

… dybest set så er det sådan, hvis man skal være rigtig rå, så er universitetet institutterne. Og 

nichts weiter. Al resten det er diller, daller (Institutleder 8, 2009, 249ff) 

Universitetet som organisation eksisterer altså kun i kraft af institutterne. Denne italesættelse hierarkiserer 

forholdet mellem de forskellige lag internt på universitetet, specielt forholdet mellem fakultet og institut. 
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Denne hierarkisering har også betydning for hvordan forholdet til omgivelserne uden for universitetet, 

specielt de politiske omgivelser, italesættes. Specielt styringsforholdet til det politiske system konstrueres 

på en særlig måde, der går igen i begge fortællinger:  

De kan godt styre sig selv. Det er der ingen problem i. De skal produktstyres. Så giver man 

dem nogen penge, og så siger vi: så laver vi så mange kandidater og så mange PhD’er, så 

behøver man faktisk ikke tjekke mere vel? Men det vil de, helt ned til den mindste 

detalje(Institutleder 8, 2009, 153ff) 

Målet er et velfungerende institut, men måden hvorpå dette kan styres er gennem tekniske 

kontrolmekanismer og ikke gennem de institutionelle kontrolmekanismer, der ellers teoretisk ses som 

omgivelsernes primære fokus. Vi så i ministeriets fortælling at vejen til målet (vækst og velfærd for hele 

samfundet) var et åbent universitet, der skulle kontrolleres gennem institutionelle mekanismer, hvor fokus 

var på processen hvorigennem outputtet blev produceret. I både beskytter- og udviklingsfortællingen 

lægges fokus derimod på tekniske kontrolmekanismer, hvilket illustrerer en spænding i forholdet til 

institutledernes omgivelser, specielt de politiske omgivelser.  

Fortiden og nutiden konstrueres på to forskellige måder, mens den ønskede fremtid er den samme i de to 

fortællinger. Samlet set ses det dermed, at der opstår to parallelle fortællinger, der former to forskellige 

plots med to forskellige kausaliteter og sekventialiteter.  

Den første fortælling, beskytterfortællingen, former sig som en opofringshistorie, hvor institutlederen 

opgiver en forskningskarriere for at bidrage til instituttets fremgang. I denne fortælling er det positive 

elementer fra fortiden der aktualiseres, og som skal bevares og giver mening til den problematiske nutid, 

ved at italesætte brud. Det negative i nutiden er et resultat af brud med noget positivt i fortiden, der må 

håndteres/genoprettes for at nå fremtiden. Der etableres dermed en cirkulær sekventialitet, hvor der 

rækkes tilbage til fortiden for at give mening til fremtiden.  

Den anden fortælling, udviklingsfortællingen, aktualiserer begivenheder som eksempelvis begejstring for 

ledelsesfaget og nytten ved lederjobbet og træder dermed frem som en dannelseshistorie, hvor 

hovedpersonen og modtageren udvikler sig igennem en fælles kamp for at opnå fremgang. Fortiden 

konstrueres i høj grad som ineffektiv og uhensigtsmæssig og giver mening til nutiden ved at opstille et 

negativt spejlingsbillede. Det udfordrende i nutiden er i høj grad en fortløbende projekt for at bryde med 

noget negativt fra fortiden og sekventialiteten bliver dermed fremadskridende til forskel fra i 

beskytterfortællingen.  
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Vi har her to forskellige fortællinger om rollen som institutleder i en reformtid. Men hvordan italesættes 

denne rolle mere præcis: Hvordan forholder den sig til andre roller, hvilke positioner er det muligt at 

indtage i denne rolle og hvilke udelukkes?  

4.1.4 AKTANTER 

I det forrige afsnit konstrueredes målet i fortællingerne som et velfungerende/ekstraordinært institut. Det 

var ligeledes væsentligt at universitetets skæbne knyttedes meget tæt til dette mål og faktisk blev betinget 

af opnåelsen af dette mål. Instituttets ve og vel sættes i fokus og alt andet sættes som ydre i fortællingen. 

Relationen til omverdenen og universitetet som sådan konstrueres som et hjælper-modtager forhold, hvor 

universitetet kun eksisterer for at servicere institutterne:  

Der er kun et eneste sted på Københavns Universitet, hvor der bliver produceret en værdi. Det 

er på institutniveau. Det vil sige at jeg er leder for(...) den værdiproducerende afdeling. Alle 

andre er organiserende af mig stort set (Institutleder 1, 2009, 81ff) 

Denne ydre/indre distinktion er mest markant beskytterfortællingen, hvor forskellen i 

udviklingsfortællingen markerer meget tættere forbindelser med omverdenen:  

Fordelen ved det her job, det er at man kommer ud i en utrolig mængde virksomheder. Og 

vores forskning er meget præget på, (…)hvad gør man. Altså man kan sige, at det der foregår 

inde på Handelshøjskolen er meget præget af: hvordan kan man forstå. Så er det meget 

herude præget af: og hvad gør man med den viden man nu har (Institutleder 4, 2009, 3ff) 

På samme måde kan man identificere to forskellige versioner af rollen som hovedperson. Institutlederne 

spiller naturligt nok selv hovedrollen i deres egen fortælling, men denne rolle konstrueres på to forskellige 

måder. På den ene side tegnes konturerne af en institutlederrolle, som beskytter:  

[J]eg føler at en af mine fornemste opgaver, samtidig med at instituttet langsomt ændrer sig i 

de retninger man bør ændre sig, så er det at beskytte mine medarbejder mod al det gøgl der 

foregår i samfundet. (…) De skal have ro og fred til at lave god forskning og god undervisning 

(Institutleder 8, 2009, 161ff) 

Rollen trækker tydelige paralleller til frihedsidealet, som vi så i universitetsidentiteten. Der trækkes skarpe 

grænser mellem hvad der er ydre og indre – samfundet er klart ydre og forskerne skal beskyttes imod det. 

Rollen tilknyttes dermed også en række normative adfærdsmønstre, der specielt knytter sig til 

frihedsidealet og til begreber som tillid, selvledelse og legitimitet. Rollen knyttes også tæt sammen med 
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forskerrollen på det individuelle identitetsplan. Der lægges vægt på at man selv er/har været forsker og 

derfor kan se ting fra begge sider (Institutleder 8, 2009, 48), og forskerrollen konstrueres dermed som et 

slags alter-ego til institutlederen.  

Den anden institutlederrolle, der kan iagttages i det empiriske materiale er den udviklende:  

Jeg syntes at min vigtigste rolle det er at sørge for at det her institut er prioriteret og bliver 

tilgodeset og kører bedst muligt, set fra DTU’s side (Institutleder 6, 2009, 164f) 

Mange af de institutledere der kom da loven ændredes (…) bevarede deres institutleder-

tilgang, hvor de opfattede sig meget som beskytter af miljøet mod rektor. Det har jeg ikke 

gjort. Jeg har mere sådan set mig som forbindelsesled, mellem rektoratets logik og så 

instituttets logik (Institutleder 4, 2009, 23ff) 

Her knyttes det faglige miljø tættere sammen med omgivelserne og ydre/indre distinktionen rykkes i 

forhold til den ovenstående distinktion. Den legitime adfærd i forhold til denne rolle knyttes til idealer som 

udvikling, performance og strategi. Denne rolle distanceres mere fra forskerrollen i forhold til individuel 

identitet:  

Jeg er mest leder (…) Altså jeg startede op som forsker og startede noget op, men (..) jeg kan 

lide at organisere og jeg kan lide at få tingene til at glide og at der kommer fremdrift i det.. 

Altså mange forskere de kan jo falde i staver over ting og sager og så sker der ikke noget. Så 

vil jeg meget gerne organisere sådan så at de der virkelig faldt i staver, de fik chancen for at 

falde i staver og så samtidig blev udnyttet, altså at det de gik og lavede det blev udnyttet 

optimalt. Og det syntes jeg faktisk var sjovere.(Institutleder 6, 2009, 172ff) 

Det ses at alter-egoet i denne fortælling er blevet kastet til side for at kunne indtage en ny rolle fuldt.  

Der er fællestræk mellem to rollekonstruktioner, der specielt vedrører rollens forhold til den individuelle 

identitet. Først og fremmest er det tydeligt, at institutlederne skaber mening omkring deres egen rolle, ved 

at definere sig selv imod noget andet. Specielt sættes et skel mellem yngre og ældre institutledere:  

Det er synd at tage de unge ind, fordi det dræber deres karriere (Institutleder 8, 2009, 444ff) 
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De ældre institutledere (som alle informanterne må siges at tilhøre) italesættes på sin vis som mere eller 

mindre15 opofrende i forhold til deres karriere, for at påtage sig kampen for det velfungerende institut – 

enten pga. idealisme, som i beskytterfortællingen, eller pga. engagement/lyst som i udviklingsfortællingen.  

Et andet identitetsmæssigt mønster træder frem når talen falder på incitamenter og økonomi. Det 

fremhæves i stort set alle fortællingerne, at det er helt usandsynligt at nogen kunne finde på at søge jobbet 

pga. økonomien.  

Jeg tror ikke at der er nogen der har søgt det på grund af pengene, det tror jeg ikke. (…) man 

er båret af et ønske om at løfte et forskningsfelt (Institutleder 2, 2009, 183ff) 

På denne måde gøres økonomi til en ikke-legitim reference og fremmedgøres i forhold til den individuelle 

identitet.  

[Jeg] syntes ikke at det skal være en kompensation, jeg syntes at man skal gøre det fordi at 

det der, det er det mest interessante at gøre. Ellers skal man lade være. (…) altså man kan 

ikke hæve den fx til 1.500.000, det får man ikke bedre institutledere af(Institutleder 7, 2009, 

164ff) 

Økonomi knyttes i begge fortællinger mere til anerkendelse, end det opnår en værdi i sig selv. Løn ses i 

beskytterfortællingen som et udtryk for den påskønnelse af og forståelse for det arbejde rollen som 

institutleder indebærer og det er tydeligt, at det er i denne fortælling at lønnen omtales som lille eller 

utilstrækkelig, hvilket kan ses som et udtryk for at anerkendelsen ikke opleves som tilstrækkelig.  

Et sidste interessant perspektiv, der er fælles for de to fortællinger er rollens forhold til andre roller. Som 

nævnt i kapitel 2, ses roller i den teoretiske optik, som institutionalisering af normative forventninger et 

individ kan træde ind i og udfylde – og at et individ kan indtræde i forskellige roller på samme tid. Men i 

konstruktionen af institutlederrollen, ses det tydeligt at der lukkes ned for en vekslen mellem de forskellige 

roller:  

[D]u skifter opgaver. Meget tydeligt. Du er ikke forsker længere, du er ikke underviser 

længere, det er væk(Institutleder 4, 2009, 181ff) 

                                                             
15 Der er forskel mellem konstruktionen af muligheden for at vende tilbage til forskning på topplan, men i langt de 

fleste tilfælde fortæller institutlederne at de ikke forventer at kunne vende tilbage til forskning på topniveau.  
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Ved at indtræde i rollen som institutleder, udelukkes andre roller. Man kan ikke være både forsker og 

institutleder. Men alligevel ses det at en stor del af institutlederne faktisk forholder sig enten helt eller 

delvist til sig selv som forskere, der midlertidigt indtager en anden rolle, og lægger vægt på at holde 

kontakten til deres forskningsområde. Ofte træder denne ambivalens som en fremhævelse af en 

identitetsmæssig splittelse (Institutleder 8, 2009, 256), eller via en fremhævelse af forskning som ”det 

rigtige arbejde” eller ”det man elsker” (Institutleder 8, 2009; Institutleder 1, 2009) På denne måde sætter 

institutlederne faktisk en del af deres egen individuelle identitet som ydre, og som det de definerer rollen 

imod.  

Ligeledes er det interessant hvordan alle institutlederne fremhæver de samme relationer og giver dem 

betydning i deres fortælling, men at disse relationer italesættes på to forskellige måder.  

Giveren eller magten, der er nødvendig for at opnå målet i begge fortællinger, ligger i høj grad hos 

forskerne.  

Det er klart, at vores professorer det er folk som er utrolig energiske og som, med god ret, har 

stor selvtillid og tror meget på egne meninger og så videre(Institutleder 7, 2009,  116f) 

Det er en videninstitution, hvor du arbejder med forskere, som jo er små autonome enheder i 

sig selv. De har pladsen, de har pengene.. (Institutleder 8, 2009,  61f) 

Det italesættes som nødvendigt at ”få forskerne med”, for at kunne opnå målet om et 

velfungerende/ekstraordinært institut. Relationen mellem forskere og institutledere hierarkiseres, med 

forskerne som den overordnede, men samtidig fremhæves det at forskerne ikke selv er klar over deres 

status i denne relation.  

Jeg har hele magten her på stedet. Men jeg kan ikke bruge den til noget, hvis ikke jeg har folk 

med mig. Så de har selv magten, de tror det bare ikke (Institutleder 6, 2009,  667ff) 

Det er tydeligt i fortællingerne, at forskerne iagttages som udtryk for universitetets kultur som sådan. 

Forskerne spiller på mange måder en dobbeltrolle i fortællingerne. På den ene side gives de magten til at 

opnå målet – det er forskerne der kan producere det velfungerende institut der er hovedmålet, og de 

tilknyttes begreber som status, autonomi og magt. Men samtidig indtager forskerne også ofte en 

modstanderrolle i begge fortællingerne:  

… det at være på sådan en akademisk arbejdsplads er sgu utaknemmeligt sådan i al 

almindelighed. Fordi vi er skolet igennem hele vores akademiske karriere til at være kritiske. 
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Og det vil sige at vi bliver aldrig begejstrede; vi siger aldrig: Nej hvor var det godt. (…) Og det 

er sådan en grundholdning vi har, som har ødelagt os sådan lidt som mennesker. At vi altid er 

optaget af kritikken og meget sjældent at komme med sådan noget positivt (Institutleder 4, 

2009, 439ff) 

I denne rolle tilknyttes forskerne begreber som kritik og mistillid. Jeg vender tilbage til denne 

modstanderfigur senere. En anden giver kan identificeres i udviklingsfortællingen i institutlederens egen 

rolle. Ved at knytte begreber som begejstring og engagement til rollen kommer institutlederen til at 

optræde som giver i sin egen historie, hvor rollen træder frem som mere passiv i beskytterfortællingen. 

Modtageren i beskytterfortællingen er interessant nok delvist institutlederen selv som, hvis målet om et 

velfungerende/ekstraordinært institut opnås, kan vende tilbage til sin anden rolle som forsker.  

Min drøm er at komme tilbage til forskning (…) Det er ikke min plan [at] gøre andet end at 

gøre det her arbejde færdig, sørge for at det er en pæn sløjfe, der bliver bundet og så gå 

tilbage til mit bord (Institutleder 1, 2009, 57ff) 

Her tydeliggøres det at institutlederne ikke nødvendigvis identificerer sig med rollen som institutleder, men 

i lige så høj grad ser det som netop en rolle. Her ses ambivalensen mellem det at forstå sig selv som forsker 

og som institutleder træde frem igen, ved at den individuelle identitet knyttes til forskerrollen og at 

institutlederrollen forbliver netop en rolle.   

[N]år du bliver institutleder her, så sørger du som regel for at have en tilbagefaldsstilling 

ikke? Så.. du kan altid falde ned til det du elsker. Dit fag.. det er fabelagtigt(Institutleder 8, 

2009, 225f) 

 Konstruktionen af institutlederen som modtager er dog kun sekundær, da den primære modtager i begge 

fortællinger er forskerne og medarbejderne generelt i form af et godt arbejdsmiljø og muligheder for at 

bedrive forskning og undervisning.  

I udviklingsfortællingen, konstrueres institutlederen ligeledes delvist som modtager, men her er det mere 

pga. en identitetsmæssig gevinst ved et velfungerende institut. Her tales der primært en glæde ved faget 

ledelse frem, der er en gevinst ved selve rejsen frem mod et velfungerende institut (Institutleder 6, 2009; 

Institutleder 7, 2009). Den mere direkte modtager er forskerne, universitet som sådan og i mange tilfælde 

også faget; en mere ekstern konstruktion.  
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Hermed ser vi også en anden forholden-sig-til egen rolle, og der lægges vægt på indlevelsen og 

identifikationen med rollen som institutleder:  

Jeg vil nok mene at det bedste ville være at man tager beslutningen, at jeg skal altså være 

leder resten af mit liv. Fordi forskningsverdenen den kører rigtig, rigtig stærkt. Og jeg syntes 

altså at man sætter sig i mellem et par stole der (…) altså så har du ikke rigtig ligesom taget 

beslutning, så hvordan skal man så tage det alvorligt ude i instituttet, hos medarbejderne, 

hvis man både er det ene og det andet (Institutleder 6, 2009, 533ff) 

Hvor den individuelle identitet i beskytterfortællingen blev knyttet sammen med forskerrollen, knyttes den 

i udviklingsfortællingen sammen med lederrollen.  

I kampen for det velfungerende institut, hjælpes institutlederen af en række faktorer og aktører. Det er 

tydeligt at legitimitet i begge fortællinger konstrueres som en af de vigtigste hjælpere i projektet. Denne 

legitimitet opdeles i to separate dele, der gives forskellig betydning i de to fortællinger. Den ene side af 

legitimiteten er den faglige, der gives betydning i forhold til støtten fra medarbejderne, i særdeleshed 

forskerne. Samtlige institutledere tildeler denne type legitimitet betydning, som en nødvendig 

forudsætning for at kunne udfylde rollen.  

Den anden side af legitimiteten er den oppefra givne eller strukturelle legitimitet, der specielt knyttes til 

den handlekraft, der ligger i rollen som ansat leder. Denne type legitimitet fungerer primært som hjælper 

overfor den modstanderrolle, der konstrueres omkring forskerne – eller måske snarere relationen mellem 

forskere og institutledere. Netop distancen mellem rollerne, som denne legitimitet giver, optræder som 

hjælper, ved at den muliggør handling, hvilket vi også så i forbindelse med fortidskonstruktionen. I 

forbindelse med den strukturelle legitimitet, konstrueres rektor og dekaner ligeledes i alle fortællinger i høj 

grad som hjælpere i projektet for et velfungerende institut. Der er dog forskel på, hvordan denne 

hjælperrolle former sig i de to fortællinger.  

I beskytterfortællingen optræder dekanen/rektor som hjælper primært i form af rollens kapacitet som 

buffer, da det er i disse funktioner omgivelsernes krav skal absorberes. Nyttegørelsen af forskningen skal 

håndteres på rektorniveau og ikke på institutniveau (Institutleder 1, 2009, 89ff). I særlig grad konstrueres 

dekanen som en af de nærmeste hjælpere af næsten samtlige institutledere på Københavns Universitet og 

Århus Universitet. De respektive dekaner tildeles i disse fortællinger rollen som fortolker af loven og 

dermed den væsentligste rammesætter.  
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Vores dekan giver os vældig meget råderum, men det behøver en dekan ikke at gøre. Men 

det gør han altså her(Institutleder 3, 2009, 26f) 

Vi ser her hvordan der igen knyttes an til frihedsidealet. Dekanen får en meget betydelig hjælperrolle i og 

med, at rollen gøres til garant for friheden. For at formulere det lidt skarpt, så er måden hvorpå det er 

muligt at indtræde som hjælper i denne fortælling altså ved at gøre sig selv usynlig, og dermed minimere 

indblanding, så friheden på institutniveau sikres.  

Samme italesættelse ses i udviklingsfortællingen:  

..Han går ikke ind og bestemmer detaljeret ting omkring det. Det gør han overhovedet ikke. 

Altså, jeg skal bare levere resultaterne, som han kan bruge og så må jeg i stor udstrækning 

gøre det som jeg selv vil (Institutleder 6, 2009, 52ff) 

Men på samme tid ses det, at rollen som institutleder italesættes som forbindelsesled mellem ledelse og 

medarbejdere og etablerer dermed et hierarki imellem sig selv og den øverste ledelse (dekan/rektor). 

Institutlederrollen er i denne fortælling meget tydeligt en mellemleder, der skal videreformidle den 

samlede strategi og politik videre til medarbejderne (Institutleder 4, 2009, 23ff; Institutleder 5, 2009), hvor 

hjælperrollen som rektor/dekan indtager på mange måder bliver mere et hjælper-hjælper forhold, hvor de 

forskellige ledelseslag hjælper hinanden i kampen for at opnå fælles mål, til forskel fra det hjælper-

modtager forhold der konstrueredes i den forrige fortælling, hvor den optimale dekan/rektor var en usynlig 

garant for instituttets frihed. Det er dermed også markant, at der tales meget mere om rektor/dekan 

udviklingsfortællingen end der gøres i beskytterfortællingen, og rollen italesættes ofte ved hjælp af 

begreber som coach, sparringspartner osv. Måden at optræde som hjælper i denne fortælling er ved at gå 

foran som forbillede.  

Som nævnt tales der i beskytterfortællingen mest om problemer og dilemmaer og i den anden mest som 

udfordringer, men den primære udfordring/problematik er dog fælles: Djøf-vældet.  

Vi kan ikke lide djøf’erne her (…). Jeg syntes de styrer Danmark. (…) Jeg syntes, at de beder os 

om alt for mange detaljer, de kører alt for meget på den der performance. (…) Alting skal på 

skemaer, alting skal kunne måles med nogle tal og det er meget skadeligt(…). Det er det vi 

kalder djøf-vælde(Institutleder 5, 2009, 30ff) 

Djøf’eren bruges i en overvejende del af fortællingerne til at beskrive den embedsmandsrolle, der 

konstrueres som hovedmodstanderen i kampen for et velfungerende institut. Denne rolle italesættes ved 
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hjælp af begreber som infleksibilitet, performance, tal og indblanding. Embedsmanden optræder som 

modstander i form af sin indblanding i instituttets daglige gang og kobles tydeligt sammen med 

institutionelle kontrolmekanismer, hvor vejen til målet som nævnt er et større fokus på de tekniske 

kontrolmekanismer. Forholdet mellem institutlederne og embedsmændene i modstanderrollen 

konstrueres som et hierarki, baseret på en skelnen mellem faglig og strukturel legitimitet. 

Embedsmændenes strukturelle legitimitet anerkendes, men der sættes spørgsmålstegn ved deres faglige 

legitimitet. Dette gøres ved at etablere et fagligt under-/overlegenhedsforhold mellem egen rolle og 

embedsmandsrollen.  

Som XX, som jo er professor på Handelshøjskolen siger: Jamen det er da fuldstændig 

fantastisk, dem der man lige lod bestå sidste år, de sidder simpelthen og generer os på det 

groveste. Med deres åndssvage modeller (Institutleder 8, 2009, 150ff) 

Embedsmændenes strukturelle magt til at ”genere” anerkendes, men deres faglige legitimitet anfægtes og 

knyttes i høj grad sammen med deres eksternalitet i forhold til organisationen. 

En anden modstander i kampen for det velfungerende institut er forskerne. Dette kan lyde paradoksalt i 

forhold til at jeg tidligere påpegede, at rollen fungerede som en alter-ego-rolle for en del af institutlederne. 

Dette hænger sammen med, at rollen som forsker i fortællingen på mange måder bliver lig kulturen på 

instituttet/universitetet.  

Til gengæld er der nok forskellen(…) at vi har en kultur om ikke-ledelse.. (…) man skal være 

ydmyg overfor den, fordi ellers kommer der til at ske nogle spændinger. Man kommer 

lynhurtigt til at løbe ind i nogen problemer… Så det er en anden(…) form for ledelse man skal 

udøve(Institutleder 1, 2009, 132ff) 

Kulturen er rammesættende for ledelsesmulighederne og dermed også en potentiel modstander i kampen 

for at opnå det velfungerende institut. Kulturen og forskerne italesættes ved hjælp af begreber som 

selvstændighed, autonomi og mistro overfor ledelse.  

Denne modstanderrolle er dog mere markant i beskytterfortællingen end i udviklingsfortællingen, hvor 

kulturen nok konstrueres via de samme begreber, men i højere grad som noget man kan arbejde sig ud af 

eller igennem:  

jeg syntes at den er gradvist anderledes (…) Men det er klart, det går langsomt, altså det er 

noget som man virkelig skal vænne sig til og dem der har været her længst er selvfølgelig de 
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sværeste. De føler jo virkelig at det er noget pjat (…) Men altså det bliver mindre og mindre 

(Institutleder 6, 2009, 94ff) 

4.2 DELKONKLUSION 

Samlet set viser denne analyse, at institutledernes meningsskabelse kan iagttages som to distinkte 

fortællinger: beskytterfortællingen og udviklingsfortællingen. De to fortællinger aktualiserer hver især en 

række roller, som det er muligt at indtage, med tilknyttede karakteristika og acceptable handlemønstre.   

Beskytter-fortælling.  

 

Denne fortælling handler om en institutleder, der kæmper for at opnå et velfungerende institut, ved at 

beskytte sine medarbejdere mod indblanding udefra. Fortiden var problematisk, men dog ikke alle steder 

og mange positive elementer som demokrati og inddragelse trækkes frem som betydningsfulde. Disse 

elementer gives betydning i beskrivelsen af nutiden, hvor disse positive elementer konstrueres som 

værende under pres udefra. Ligeledes skabes der mening ved at distancere den nuværende nutid fra andre 

”nutider”, specielt italesættes andre universiteters situationer som værende værre end ens egen. 

Karakteristika der knyttes til institutlederrollen er opofrelse og idealisme, og en tæt identitetsmæssig 

kobling til forskerrollen.  

Det ønskede mål er det velfungerende institut, der kan opnås ved at forskerne/medarbejderne indser egen 

magt og bruger denne aktivt og ”går med” i kampen. Modtagerne af gevinsterne ved et velfungerende 

institut er både forskerne – i form af et optimalt arbejdsmiljø, primært karakteriseret ved frihed til 

forskning og undervisning, universitetet ved at dets overlevelse og succes kædes sammen med instituttets 

skæbne og til en vis grad institutlederne selv, ved at de måske kan vende tilbage til forskerrollen. De 

hjælpere, som den beskyttende institutleder har i denne kamp, er andre ledere (dekan/rektor), der 

muliggør frihed til at agere og i øvrigt sikrer et handlerum uden indblanding. Dette hænger sammen med 
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den strukturelle legitimitet – det at have kompetencer til at handle. Ligeledes er den faglige legitimitet en 

væsentlig hjælper i kampen, da den sikrer giverens accept af kampen og rollen. Modstanderne er primært 

det politiske og administrative system – repræsenteret ved embedsmændene: DJØF’erne. Disse kædes 

sammen med indblanding, faglig illegitimitet og illegitime institutionelle kontrolmekanismer.  Ligeledes ses 

kulturen om ikke-ledelse på universitetet, udtrykt ved forskerne, som en væsentlig modstander, men 

knyttes samtidig tæt til institutlederens egen individuelle identitet.  

Kausaliteten eller plottet der binder denne fortælling sammen er idealisme – forskeren opgiver karrieren → 

instituttet oplever fremgang → pga. idealismen; en altruisVsk ambiVon om fremgang for det faglige miljø, 

som man er identitetsmæssigt knyttet til. Det ses ligeledes at fortællingen etablerer en cirkulær 

sekventialitet, der binder nutiden og den ønskede fremtid sammen med fortiden, ved at række tilbage og 

trække positive ting fra fortiden med ind i nutiden.  

Udviklings-fortælling 

 

I denne fortælling har vi en institutleder, der indtager rollen som udvikler af instituttet. Målet er stadig et 

velfungerende institut, men dette mål gives i højere grad mening ud fra en italesættelse af fortiden som 

meget problematisk, med nul-forskere og manglende fremgang. Nutidens udfordringer er dermed 

nødvendige for at kunne nå frem til den ønskede fremtid og gøres håndterbare ved at italesætte en 

begejstring ved ledelse og en følelse af nytte i rollen. Begejstringen, engagementet og nyttefølelsen er 

drivkræfterne der bærer institutlederen frem mod målet – det velfungerende institut. Magten til at opnå 

dette mål ligger dermed delvist hos institutlederen selv via disse karakteristika, men også hos forskerne, 

der på samme måde som i forrige fortælling tillægges egenskaber som magt og autonomi. Modtagerne af 

gevinsterne ved et velfungerende institut er i særlig grad forskerne, universitetet og faget som sådan. 

Hjælperne er i høj grad personificeret i institutledernes ledere (dekaner/rektor), der tillægges en 

coachende rolle og etableres som giver af den strukturelle legitimitet. I denne fortælling konstrueres 
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hjælperne som meget synlige i modsætning til den forrige fortælling. Modstanderne er også meget synlige 

og specielt embedsmanden (DJØF’eren) kobles til utidig indblanding og institutionel kontrol. Kulturen spiller 

en mindre modstanderrolle og italesættes som en forandrende institutionel faktor.  

Kausaliteten der etableres i denne fortælling er dermed engagement – forskeren udvikler sig til leder → 

instituttet oplever fremgang → via insVtutlederens engagement; en idenVtetsmæssig udvikling (fra forsker 

til leder) til det fælles bedste. Institutlederen indtager her rollen som udvikler; det er hans opgave at sørge 

for at forskerne blomstrer og yder deres bedste til gavn for omverdenen og dem selv. Sekventialiteten er 

her fremadskridende og karakteriseret ved brud med fortiden.  

Jeg har her skitseret 2 fortællinger som institutlederne læner sig op af, for at skabe mening omkring deres 

rolle i en forandringssituation. I det følgende kapitel vil jeg diskutere, hvordan disse to fortællinger kan 

siges at trække på institutioner i institutledernes omverden og hvilken konsekvens dette har for 

institutledernes handlerum.   
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KAPITEL 5 

OPSAMLENDE DISKUSSION OG 

KONKLUSION 
I forrige analyse kom jeg frem til at institutledernes fortællinger analytisk set kan iagttages som to distinkte 

fortællinger. Det er vigtigt igen at pointere, at det netop er en analytisk konstruktion og at det derfor ikke 

er muligt at placere eksempelvis 2 institutlederes fortællinger i den ene fortællestruktur og 6 i den anden. 

De to fortællinger er arketypiske, og institutledernes individuelle meningsskabelser orienterer sig 

overvejende mod den ene eller den anden. Ikke desto mindre står vi nu med to fortællinger – og hvad så, 

kunne man fristes til at spørge? Hvad siger det om, hvordan institutlederne trækker på deres institutionelle 

omgivelser i deres meningsskabelse omkring deres egen rolle?  Og hvad kan man overhovedet få ud af 

denne analyse af meningsskabelse i institutionelle omgivelser? 

For at starte med slutningen, så må vi huske tilbage til indledningen af dette speciale. I stedet for at tage 

normativt stilling til universitetsreformen og dens indhold, ønsker jeg bl.a. at levere et indspark til hvordan 

reformer virker – hvilke filtre og barrierer en reform støder på. Hvis vi iagttager ministeriets fortælling som 

den “afsendte mening” – de normer, roller og rationaliteter, der er intentionen med universitetsreformen, 

kan vi ved at koble disse to analyser sammen se, hvordan “den afsendte mening” har fået plads i den 

“skabte mening” og dermed også hvilke barrierer som mening skal igennem. Så lad os se hvad 

institutledernes meningsskabelse siger om reformens mening! 

I og med at jeg har fremanalyseret to arketypiske fortællinger kunne man forledes til at tro, at den ene 

kobler sig til institutioner fra universitetets institutionelle identitet og den anden til ministeriets fortælling. 

Denne slutning ville et stykke ad vejen være gangbar, da der er mange lighedspunkter mellem 

beskytterfortællingen og universitetsidentiteten og på samme måde mellem udviklingsfortællingen, 

ministeriets fortælling og den polytekniske identitet. 

Lighederne i beskytterfortællingen og universitetsidentiteten ses specielt i konstruktionen af institutlederen 

som beskytter og de acceptable handlemønstre knyttet til denne rolle, særligt ved sammenknytningen af 

forskerrollen og lederrollen, samt den tilbagetrukne karakter ved rollen. Det ses at beskytterfortællingen 

lader institutlederen indtræde i hjælperrollen i fortællingen om universitetsidentiteten. Ligeledes er det 
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tydeligt at flere af idealerne, fx frihedsidealet og selvstyreidealet, går igen i begge fortællinger og at de 

dermed bruges aktivt af institutlederne til at skabe mening i deres eget handlerum; frihedsidealet 

aktualiseres for at give mening til rollens eksistensberettigelse.  

På samme måde er der stor overensstemmelse mellem forskerrollens italesættelse i de to fortællinger. I 

universitetsidentiteten, samt i beskytterfortællingen er det tydeligt at denne rolle tillægges stor betydning. 

Man kan sige at institutlederne på mange måder subjektiverer sig selv ind i denne rolle, ved at gøre den til 

identitet og objektiverer lederrollen ved netop at konstruere den som en rolle. Denne selvsubjektivering 

ses også i universitetsidentiteten, hvor en pointe netop er, at universitetets institutionelle identitet bliver 

sat lig med den individuelle identitet hos de, som ønsker at indtræde i de tilbudte roller på universitetet.  

Ministeriets fortælling og udviklingsfortællingen harmonerer også på mange punkter, specielt i den måde 

hvorpå begreber som udvikling, handlekraft osv. bruges til at skabe mening. Ligeledes ses det i disse 

fortællinger, at forskeren delvist forsvinder som subjekt og kun inddrages som objekt. Forholdet til 

omverdenen former sig i begge disse fortællinger som et åbent og gensidigt udvekslende forhold, specielt 

som følge af forestillingen om videnskabens natur, der i høj grad er præget af modus 2-tankegangen. 

Det kan dermed konkluderes, at den institutionelle identitet i høj grad spiller ind på den lokale 

meningsskabelse og at institutlederne via deres fortællinger reproducerer handlemønstre fra disse 

institutionelle identiteter; universitetsidentiteten og den polytekniske identitet. Dermed skulle man tro at 

forandringer der ikke harmonerer med denne identitet, ikke gives plads i den meningsgivende fortælling. 

Sådan forholder det sig dog ikke nødvendigvis. For hvis vi går et spadestik dybere træder der en lang række 

afvigelser frem, der er værd at hæfte sig ved.  

Eksempelvis ses det, at institutlederne i begge fortællinger på samme måde som ministeriet konstruerer 

den nære fortid som problematisk og forandring som nødvendig. Der trækkes på det samme 

erfaringsordforråd, når der skal skabes mening i reformens eksistens, i stedet for at knytte an til 

universitetet egen italesættelse af nutiden og den nære fortid som problematisk pga. det politiske systems 

tiltag. Det ses at på trods af en vis cirkularitet i beskytterfortællingens sekventialitet, er denne ”rækken-

tilbage” til fortiden ikke nær så markant som vi så i universitetsidentiteten.  

Ved at se på de to fortællingers opbygning ses det ligeledes at institutlederne i begge fortællinger på 

mange måder følger ministeriets fortælling i den måde de italesætter relationen mellem hovedperson, 

giver og modstander. Forskerne/universitetet sættes i begge fortællinger som giver, ved at betone at det er 

her magten til forandring ligger, hvis blot behovet for forandring indses. Ligeledes spiller 
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forskerne/universitet i begge fortællinger en dobbeltrolle, som både giver og modstander i kraft af 

modstanden mod forandring. Modstanden knyttes i beskytterfortællingen til kulturelle elementer, der 

samtidig anvendes til at beskrive forskerens identitet og dermed også den identitet, som institutlederne 

subjektiverer sig selv ind i. Man kan dermed sige at institutlederne i denne fortælling italesætter en intern 

ambivalens, hvor deres egen identitet gøres til modstander i den kamp, som de er sat til at udkæmpe. 

Denne interne ambivalens kan potentielt føre til handlingslammelse, ved at beslutninger der ikke 

harmonerer med den ene eller den anden rolles acceptable handlemønster, udskydes eller ignoreres. 

Ambivalensen undgås i udviklingsfortællingen ved at der etableres en distance mellem forskerrollen og 

institutlederrollen.  

Det ses her at institutlederne over en bred kam reproducerer institutioner fra flere dele af deres 

institutionelle omgivelser, for at skabe mening i deres rolle og den situation de skal agere i. Nogle af de 

spændinger der ligger latent i de institutionelle omgivelser kan opløses ved at trække på forskellige 

elementer i omgivelserne. Eksempelvis ses det at alle institutlederne accepterer ministeriets fortælling om 

den problematiske fortid og dermed gør forandring til et legitimt mål i deres projekt.  

Der er dog en væsentlig spænding der ikke opløses i hverken beskytter- eller udviklingsfortællingen: 

konstruktionen af embedsmandsrollen. Det er tydeligt, at denne rolle i institutledernes fortælling optræder 

illegitimt og dermed får karakter af modstander. Derimod stemmer denne konstruktion af illegitim opførsel 

godt overens med den legitime adfærd, der opstilles fra ministeriets side. Det ses ligeledes, at stort set alle 

institutlederne forsøger at konstruere de tekniske omgivelser som de relevante ved at fremhæve 

dekanernes/rektorernes rammestyring som et gode og politikernes styring som detailstyring, der er 

skadeligt for forskning/undervisning. Dette kan ses som et forsøg på at black-box’e universitetet som 

styringsobjekt – at italesætte input/output-styring som den eneste legitime og mulige måde at styre 

universiteterne, hvilket tydeligt knytter an til universitetsidentiteten.  

Som nævnt i den første analyse træder den polytekniske identitet frem i materialet fra Danmarks Tekniske 

Universitet. Men går denne igen i DTU’s institutlederes fortællinger, eller knytter disse an til den bredere 

fortælling?  

Lederrollen konstrueres i ministeriets fortælling som en dynamisk, strategisk og effektiv aktant, der via 

disse karakteristika kan optræde som hjælper i kampen for vækst og velfærd. Denne rolle stemmer godt 

overens med rollen som leder den polytekniske identitet, hvor det også er nytten for samfundet (vækst og 

velfærd), der er hovedmålet og kan opnås gennem effektiv og strategisk ledelse. I den konkrete, lokale 

meningsskabelse kan det iagttages at DTU-institutlederne i højere grad orienterer sig i retning af den 



   73 

 

polytekniske identitet, i hvert fald når der tales om målet og normerne tilknyttet institutlederrollen. 

Derimod orienterer institutlederne fra de klassiske universiteter sig overvejende mod 

universitetsidentiteten, ved at reproducere normerne for legitim adfærd (beskyttelsesadfærd) i deres egen 

fortælling. Det er på samme måde i overvejende grad institutlederne fra DTU, der er eksponenter for 

forestillingen om den udviklende institutleder, der som nævnt knytter samfundet og nytten tættere til 

universitetet end i beskytterfortællingen, hvor samfundet sættes udenfor. Det kan dermed konkluderes, at 

meningsfilteret som reformens elementer skal passere igennem på DTU, må formodes at være mere 

”grovmasket” end på de universiteter der baserer sig på universitetsidentiteten. Dog er det væsentligt at 

pointere at der stadig ligger latente spændinger mellem ministeriets fortælling og udviklingsfortællingen, 

særligt i embedsmandskonstruktionen, som jeg fremhævede ovenfor.  

Dette demonstrerer at en reform, når den transporteres igennem en meningsskabelse i 

implementeringsfasen, støder på en række barrierer, der kan være mere eller mindre vanskelige at passere. 

Vi ser i denne analyse, at elementer som ikke nødvendigvis harmonerer med den institutionelle identitet, 

men som ikke decideret står i antagonistisk forhold til den – eksempelvis konstruktionen af fortiden som 

problematisk, anvendes aktivt i meningsskabelsen, for at skabe orden i institutionerne og gøre 

handlerummet bredere. Samtidig ses det dog at en væsentlig barriere etableres i konstruktionen af 

relationen til omverdenen. I institutledernes og ministeriets modsatrettede konstruktioner af 

embedsmandsrollen, ses en markant barriere for reformens implementering. I forbindelse med dette ses 

også en tendens til at styring udefra gøres illegitimt i begge institutlederfortællinger, hvilket støder kraftigt 

imod ministeriets (og DTU’s) fortælling om det åbne og gennemsigtige universitet som garant for tillid 

mellem universitet og samfund.  

Analysen demonstrer også, at universiteternes tid på mange måder kan siges at være langsom – i og med at 

de er bygget op omkring så stabile institutioner, må de forventes at forandre sig meget langsomt. Dette kan 

ses i forhold til, at der kan spores en vis opblødning i konstruktionen af den tilbagetrukne leder i 

universitetsidentiteten, men at denne opblødning kan ses som resultatet af forandringer i omgivelsernes 

rationalitetsforestillinger helt tilbage til starten af 80’erne. Som følge af denne ”langsomme tid” kan det 

diskuteres, om den igangværende evaluering af universitetsreformen vil påvise nogen egentlige resultater.  

Men hvad har alt dette så af indflydelse på institutledernes handlerum; hvordan former deres 

meningsskabelse deres egne og fremtidige institutlederes muligheder for at agere?  

Af de to meningsskabelsesfortællinger som jeg har analyseret mig frem til, er det klart at 

udviklingsfortællingen harmonerer mest med ministeriets fortælling – og at det dermed er denne rolle, der 
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vil opnå størst handlerum i forhold til de regulative elementer i omgivelserne givet ved universitetsloven. 

Denne rolle undgår den potentielle identitetskonflikt mellem rollen som forsker og rollen som leder, der 

ligger latent i beskytterfortællingen, via sin konstruktion af distance mellem rollen som institutleder og 

rollen som forsker. Rollen som beskyttende institutleder placeres midt i denne identitetskonflikt og 

konstruerer dermed sig selv som modstander i kampen, hvilket indskrænker handlerummet ganske 

betragteligt og potentielt kan føre til handlingslammelse. 
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KAPITEL 6 

OG HVAD SÅ NU? 
I forrige kapitel diskuterede jeg dette speciales konklusioner og besvarede problemformuleringens 

hovedspørgsmål. I dette kapitel vil jeg vove mig ud på mere ukendt land og søge at sætte disse 

konklusioner ind i en bredere kontekst og besvare problemformuleringen sidste delspørgsmål: Hvilket 

strategisk handlerum dannes ved institutledernes meningsskabelse? Dette gøres ved at indikere mulige 

problemstillinger i forbindelse med fremtidens ansættelser af institutledere og påpege områder hvor 

yderligere refleksion på dette område er tiltrængt. Ligeledes finder jeg det værd at berøre en række 

problemstillinger som dette speciale efter min mening har åbnet op for, og som med fordel kunne gøres til 

genstand for fremtidige analyser.   

6.1 NY VIDEN – HVAD KAN DET BRUGES TIL? 

Og hvad kan man så bruge det til? Dette spørgsmål har jeg ofte mødt i specialeskrivningsprocessen. For 

hvad kan universiteterne, ministeriet eller institutlederne selv bruge et speciale om meningsskabelse i 

institutlederrollen til?  

Det bidrag, som jeg mener at have skabt med denne analyse, er primært et grundlag for refleksion i 

forbindelse med omorganiseringen af ledelsen på universiteterne, der blev påbegyndt med 

universitetsreformen i 2003. Jeg mener, at den viden der er produceret i dette speciale er unikt i den 

forstand, at fokus her har ligget på institutledernes fortællinger og hvordan disse reflekterer omgivelserne, i 

stedet for eksempelvis fokus på universitetsreformens indvirkning på forskningsfriheden eller på New 

Public Management-styringsteknologier i universitetsledelse. Det valgte fokus kan bidrage til en forståelse 

af, hvordan reformelementer sættes ind i en sammenhæng og gøres forståelig – ofte flere gange i løbet af 

en implementeringsproces. Som institutlederne selv påpeger, så finder der jo flere meningsskabelser sted 

på universiteterne, fx på dekan og topledelsesniveau. Dette speciale har sat fokus på én af disse 

meningsskabelser og sigter mod at give en øget forståelse af, hvad det er for nogle barrierer og filtre som 

reformer passerer igennem og som med fordel kan medtænkes i udformningen af fremtidige 

forandringstiltag. Eksempelvis kan man sige at det ikke nødvendigvis er nogen fornuftig løsning at tiltrække 

institutledere via økonomiske incitamenter, da de ikke anvender økonomien til at skabe mening i deres 

egen rolle – de tager ikke jobbet pga. økonomi, men pga. altruistiske ambitioner på instituttets vegne.  
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Ligeledes kan denne viden bruges af universiteterne i den forstand, at det kan inspirere til refleksion over, 

hvordan deres italesættelse af en institutionel identitet former universitetsledernes handlerum. Ved 

eksempelvis at insistere på at institutlederne har 25 % af deres tid til egen forskning, fastholder man, som vi 

har set i dette speciale, institutlederne i en dobbeltrolle, der skaber intern ambivalens og begrænser deres 

handlerum.  

En af de væsentligste pointer, som jeg mener man kan tage med fra denne meningsskabelse, er vigtigheden 

af at reflektere over, hvad det er man beder om: Beder man i virkeligheden anerkendte forskere om at 

opgive deres forskningskarriere for at påtage sig lederrollen? Det er i hvert fald den mening der skabes 

lokalt på universiteterne – at det er synd for de unge, hvis de påtager sig dette job, da de så ødelægger 

deres karriere som forskere. Denne pointe har væsentlige rekrutteringsmæssige implikationer, som 

universiteterne med fordel kunne medtænke i en fremtidig ansættelsesproces.  

En sidste anvendelse, som jeg ser at dette speciale kunne føre til, er knyttet til institutlederne selv. Jeg 

håber med dette speciale at inspirere til at nutidige og fremtidige institutledere vil reflektere over den 

måde de forholder sig til deres egen rolle og dermed også til andre roller på universitetet. Formålet med 

denne analyse har ikke været at ”hænge” nogen ud, eller påpege dårlig ledelse (hvilket jeg absolut heller 

ikke har basis for, på baggrund af mine undersøgelser), men snarere at give institutlederne mulighed for at 

se, hvordan deres måde at forholde sig til sig selv på, er formet af mange forskellige institutioner og 

dermed ikke er determinerende for adfærd.  

Som nævnt i indledningen har jeg ingen ambition om at tage stilling til de enkelte elementer i 

universitetsreformen eller hvordan den forvaltes på de enkelte universiteter. Mit mål har blot været at 

inspirere til debat og refleksion over, hvilke institutionelle barrierer der kan være for forandring på 

universiteterne og dermed hvordan man ville kunne tænke disse med i planlægningen af fremtidige 

forandringer – både internt på universiteterne og fra politisk side.  

6.2 NYE PROBLEMSTILLINGER 

Jeg har i dette speciale sat fokus på universiteterne specielle ledelsesudfordringer og søgt at indkredse den 

særlige lederrolle, som den konstrueres fra henholdsvis ministeriets, universitetets og institutledernes side. 

Denne undersøgelse åbner dermed op for et fokus på denne lederrolles særpræg i forhold til andre 

lederroller, eksempelvis i private vidensorganisationer. Undersøgelser af vidensmedarbejdere i det private 

har vist at mange af de samme faktorer som i institutledernes tilfælde gør sig gældende, men dette speciale 

har efter min mening åbnet op for en diskussion om, hvorvidt vilkårene så kan siges at være de samme. I 
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ministeriets fortælling sås det tydeligt at gennem en italesættelse af konkurrencen mellem universiteterne 

og vidensintensive virksomheder i samfundet, sattes disse organisationer som ligeværdige spillere – og 

ledelsen af disse burde derfor også ligne hinanden. Dog sås det specielt i universitetsidentiteten og i 

beskytterfortællingen at samfundet og den private sektors ledelsesformer sattes som ydre. Som en 

institutleder udtrykker det:  

det er svært at få en fra industrien, altså du kan godt få en leder (…) En leder-leder ikke? (…) 

men at få den der integritet der ligger i at kende institutionen(…) det skal være gode forskere 

også (Institutleder 1, 2009, 51ff) 

Men hvad er en ”leder-leder” så? Og hvordan adskiller denne sig fra institutlederen? Dette er oplagte 

analysespørgsmål, der kunne belyse hvorvidt det er hensigtsmæssigt at transportere en ledelsesmodel fra 

det private erhvervsliv og endog fra andre dele af den offentlige sektor direkte ind på universiteterne. 

Eksempelvis ligger der en interessant problemstilling i hvordan karrieremulighederne for en leder i det 

private adskiller sig fra karrieremulighederne for en institutleder og hvilke konsekvenser dette har? 

En sidste interessant problemstilling som jeg mener at dette speciale bringer i spil drejer sig om de 

rekrutteringsmæssige dilemmaer som spændingerne mellem institutledere og omgivelserne rejser. Som jeg 

spurgte i forrige kapitel: Hvad er det egentlig man beder om, når man søger institutledere? Der ligger som 

nævnt en klar problemstilling i at anvende fastholdelsen af rollen som forsker, som incitament for at 

rekruttere nye institutledere, men hvilke incitamenter er så hensigtsmæssige? Konstruktionen af rollen som 

formidler eller forhandler mellem det politiske system, universitetets øverste ledelse og medarbejderne, 

som vi så i udviklingsfortællingen, virker til at efterlade institutlederne med et bredere handlerum end 

rollekonstruktionen fra beskytterfortællingen, men hvordan lader det sig gøre at rekruttere til dette 

rolletilbud? Hvilke incitamentsstrukturer understøtter personligt engagement og udelukker opofring og 

identitetsmæssig ambivalens? 
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BILAG 1 – INTERVIEWTEKNIK OG 

CASEPRÆSENTATION 
 

Udskrifterne af interviews er fortrolige og derfor ikke vedlagt i dette bilag.  

Dele af interviewmaterialet kan eventuelt rekvireres ved henvendelse til forfatter. 



BILAG 1 

I dette bilag gøres rede for de mere praktiske metodiske overvejelser og fremgangsmåder, som 

indsamlingen af empiri er baseret på. De centrale metodiske refleksioner er behandlet i kapitel 2 i specialet 

og dette bilag præsenterer de udvalgte caseuniversiteter, de praktiske fremgangsmåder i 

empiriindsamlingsfasen, overvejelser omkring interviewteknik, samt den anvendte interviewguide. De 

udskrevne interviews er ikke vedlagt pga. anonymisering af informanterne, men dele af materialet kan evt. 

rekvireres ved henvendelse til forfatteren.  

DE TRE CASEUNIVERSITETER 

Jeg valgte at beskæftige mig med tre universiteter, henholdsvis Københavns Universitet, Aarhus Universitet 

og Danmarks Tekniske Universitet, da jeg ønskede en vis bredde i undersøgelsen, for at undgå at ende ud 

med resultater, som kunne siges kun at være gældende på et enkelt universitet. Valget er dermed 

begrundet i et ønske om at undersøge forskellige organisatoriske kontekster, for at se på om der kan spores 

variationer i meningsskabelsen, hvilket analysen netop viste at der var. Både Københavns Universitet og 

Århus Universitet er relativt gamle universiteter og kan derfor betragtes dermed som gode eksponenter for 

en institutionel identitet. De er ligeledes de to største universiteter i Danmark. Selvom Danmarks Tekniske 

Universitet er en nyere organisatorisk konstruktion, må det pointeres at DTU under navnet Polyteknisk 

Læreanstalt blev grundlagt allerede i 1829 og er på denne måde en ældre organisation end Århus 

Universitet. DTU fik imidlertid først status af universitet i 1994, hvilket var grunden til at det umiddelbart 

blev valgt, da jeg havde en formodning om at denne inddragelse kunne være med til at nuancere analysen 

af, hvor stor en rolle den institutionelle identitet spiller i den aktuelle meningsskabelse. Det viste sig hurtigt 

i det analytiske arbejde, at en alternativ identitet kunne spores i materialet fra DTU, hvilket har været med 

til at nuancere analysen betragteligt.  

Jeg har som nævnt i kapitel 2 valgt at afgrænse mig til en specifik underafdeling i de tre organisationer – 

nemlig det naturvidenskabelige felt. Dette er gjort for at undgå en for fragmenteret undersøgelse, hvor 

resultaterne eventuelt ville kunne forklares ved faglige eller kulturmæssige forskelle. Denne afgrænsning er 

umiddelbart valgt af pragmatiske årsager, da en analyse af tre forskellige organisationer i deres helhed - 

eksempelvis af både det naturvidenskabelige, det humanistiske og det samfundsvidenskabelige felt – ligger 

uden for rammerne for nærværende projekt. Det ændrer dog ikke ved at en sådan analyse ville være yderst 

interessant og ville kunne bidrage med mange interessante perspektiver på meningsskabelsen. Dette må 

dog nøjes med at være et tema for fremtidige undersøgelser. Der har dog også i forløbet vist sig mange 



metodiske fordele ved at begrænse mig til dette område, hvoraf jeg har beskrevet de vigtigste i kapitel 2. 

Nedenfor vil jeg kort beskrive de organisatoriske karakteristika ved de tre universiteters 

naturvidenskabelige felt, som har relevans for min undersøgelse. 

Københavns Universitet er Danmarks ældste (etableret i 1479), og har i dag ca. 35.000 studerende og 

7000 ansatte, hvilket også gør det til Danmarks største (KU, Københavns Universitets hjemmeside 2009). 

Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet er med sine 6000 studerende og 1500 ansatte 

ligeledes det største naturvidenskabelige fakultet i Danmark. Fakultetet er delt op i 9 institutter, hvoraf jeg 

har valgt 3 institutledere ud til interview.  

Århus Universitet er ligeledes et gammelt universitet, selvom det først blev etableret i 1928. Det var 

Danmarks andet universitet og i 1954 oprettedes Det Naturvidenskabelige Fakultet ved AU. Fakultetet har i 

dag ca. 3500 studerende og 1300 ansatte og er dermed, målt på fuldtidsansatte næsten lige så stort som 

Det Naturvidenskabelige Fakultet på KU. Det Naturvidenskabelige Fakultet på AU har ligeledes 9 institutter, 

hvoraf jeg har interviewet 2 institutledere. 

Danmarks Tekniske Universitet er en relativt ny organisatorisk konstruktion. Organisation fik som 

nævnt først status af universitet i 1994 efter at have været en teknisk højskole. DTU er et monofakultært 

universitet, med udelukkende tekniske og naturvidenskabelige institutter. Efter fusionen med en lang 

række sektorforskningsinstitutioner i 2007 har en del af institutterne på DTU fået nye navne og nye 

fagområder. Jeg har interviewet tre institutledere fra DTU.  

EMPIRI 

DOKUMENTER 

Som følge af udvælgelsen af de ovenstående caseuniversiteter udgøres empirien brugt i analysen af 

universitetsidentiteten og den polytekniske identitet naturligt af dokumenter fra disse universiteter. 

Empirien er fremskaffet via søgninger på de respektive universiteters hjemmesider og består af de nyeste 

strategipapirer fra de tre universiteter, samt diverse taler fra rektoratet. Jeg kunne naturligvis have valgt at 

inddrage andre dokumenter, men har fravalgt dette, da jeg mener at de anvendte kilder tydeligt 

demonstrerer universitetets selviagttagelse og identitet. Strategiplanerne repræsenterer universitetets 

konstruktion af specielt nutidens og fremtidens udfordringer og ses derfor som værdifulde kilder til at 

analysere den institutionelle identitet. Grunden til at jeg har valgt at inddrage taler fra rektoratet er, at 

rektor om nogen må stå som eksponent for organisationen og dens værdier, holdninger og identitet.  



For at undersøge det historiske perspektiv i universitets institutionelle identitet trækker jeg på en række 

historiske tekster, samlet i Jens Erik Kristensens antologi: Ideer om et universitet – det moderne universitets 

idéhistorie fra 1800 til i dag (2007). Der er åbenlyse fordele og ulemper ved dette valg. Der kan 

argumenteres for, at jeg lukker ned for andre konstruktioner af fortiden end Jens Erik Kristensens, som 

naturligvis selv har truffet en række valg ved udvælgelsen af tekster til antologien. Jeg er dog kommet frem 

til samme konklusion omkring værdien og det dækkende ved disse kilder via min egen litteratursøgning og 

mener derfor at fordelene, både de meget pragmatiske omkring adgangen til oversættelsen af historiske 

tekster og de mere metodiske, fx at oversættelserne allerede har gennemgået en vurderingsproces, opvejer 

eventuelle ulemper.   

I analysen af de politiske omgivelser anvendes empiri fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 

Mere præcist drejer det sig om diverse rapporter vedrørende universitetsreformen og institutledelse, 

lovforberedende materiale, lovteksten og bemærkninger til Lov nr. 403 af 28. maj 2003, samt artikler 

skrevet af Ministeren for Videnskab, Teknik og Videnskab, Helge Sander. Materialet er fundet via søgninger 

på ministeriets hjemmeside, Folketingets hjemmeside og artikelsøgning på databasen Infomedia.  Det 

indsamlede materiale ses som værende dækkende for den herskende rationalitet på universitetsområdet, 

der lå til grund for universitetsreformen og eventuelle ekskurser er ikke inddraget for undgå unødig 

forvirring.  

En kort kommentar kan knyttes til en tidsdiskrepans i det ovenfor beskrevne empiri. Materialet fra 

universiteterne er overvejende nyt materiale, publiceret indenfor de sidste 2 år, hvorimod materialet fra 

ministeriet primært stammer fra tiden omkring universitetsreformens gennemførsel i 2002-2003. Jeg er 

opmærksom på dette, men mener dog ikke at denne relativt korte forskydning gør den store forskel i 

analysens optik, specielt som følge af at der opereres med relativt stabile og langsomt forandrende 

institutionelle elementer.  

INTERVIEW - METODE OG TEKNIK  

Den primære empirikilde i dette speciale er interviews med 8 institutledere fra de tre udvalgte 

caseuniversiteter. Jeg gennemgår her ganske kort de forskellige faser i indsamlings- og 

bearbejdningsprocessen, og diskuterer kort de praktiske metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig i 

forbindelse med denne interviewproces. 

KONTAKT OG INTERVIEWSITUATION 

Som nævnt i kapitel 2, udvalgte jeg de 8 institutledere på baggrund af et ønske om stor spredning i den 

faglige profil og med en skelen til institutterne størrelse, idet jeg søgte at undgå alt for små institutter. De 



udvalgte institutter er alle af en ”mellem”-størrelse, med mellem ca. 100 og 400 medarbejdere.  Jeg 

kontaktede institutlederne via e-mail og langt hovedparten af informanterne sagde ja til at stille op til 

interview i ”første hug”. Kun en enkelt institutleder er kontaktet senere pga. manglende svar i første email-

runde. Interviewene blev gennemført på de informanternes arbejdsplads for at opnå størst mulig tryghed i 

interviewsituationen og selve interviewet varede mellem 40 og 80 minutter.  

TEMAER OG INTERVIEWGUIDE 

Formålet med de 8 interviews var at få institutlederne til at beskrive og iagttage deres egen rolle i 

organisationen. Jeg forsøger dermed at komme frem til en kombination af hverdagsbeskrivelser og deres 

normative forestillinger og fortællinger om rollen og deres omgivelser. 

Temaerne jeg koncentrerede mig om i interviewene var de formelle krav og forventninger til rollen, 

kulturen omkring ledelse på universiteterne, institutlederrollen som sådan, samt balancen mellem 

forskerrollen og lederrollen. Den konkrete interviewguide ser således ud:  

INTERVIEWGUIDE 

PRAKTISKE SPØRGSMÅL: 

- Vil du kort beskrive din baggrund (uddannelse, karriere)? 

- Hvorfor søgte du jobbet som institutleder? Og hvorfor tror du at du fik det? 

- Har du ledererfaring fx fra lederfunktioner under den tidligere universitetslov? – Hvis ja, hvad mener du så er den 

største forskel fra da til nu? 

FORMELLE KRAV/ARBEJDET SOM INSTITUTLEDER 

- Hvad er dine primære opgaver som institutleder? 

- Hvem definerer disse? 

- Hvilke opgaver ser du som værende de vigtigste og hvorfor? 

- Hvad mener du er de vigtigste faktorer som er med til at definere dit handlerum som institutleder? 

- Hvilke forventninger, udover dine opgaver og formelle krav, bliver du mødt med i rollen som institutleder og 

hvordan kommer de til udtryk?  

- Oplever du at der er overensstemmelse mellem den formelle organisation og praksis? 

- Er incitamenterne (de økonomiske, rammerne og så videre) stærke nok til at tiltrække de bedste kandidater 

under de nuværende betingelser?  

KULTUREN PÅ UNIVERSITETET 

- Hvordan oplever du at kulturen (holdningen til ledelse/det at blive ledet) på universitetet har indflydelse på dit 

handlerum som leder? 



- Hvad er efter din mening den største forskel på institutlederrollen og andre lederroller på universitetet og i det 

private? 

- I universitetsloven lægges der vægt på legitimiteten i institutlederrollen – hvordan oplever du dette? Har du 

nogensinde oplevet problemer i forhold til rollens legitimitet, både den formelle juridiske legitimitet og den 

uformelle?  

- Hvad er efter din mening de største barrierer for at kunne udøve ledelse på institutterne og på universitetet som 

sådan? 

INSTITUTLEDERROLLEN 

- Hvad mener du kendetegner en god institutleder – hvilke værdier og karakteristika er de vigtigste?  

- Hvordan oplever du at DTU, politikere og samfundet som sådan definerer det at være ”god institutleder”? 

o Oplever du en konflikt mellem forskellige definitioner og de krav der følger med? 

- Hvordan håndterer du eventuelle konflikter i forventninger og krav? 

- Hvad er efter din mening den største forskel på institutlederrollen nu og før universitetsreformen? 

BALANCEN MELLEM FORSKNING OG LEDELSE 

- Hvordan ser du dig selv – mest forsker eller mest leder? Hvorfor? 

- Hvordan balancerer du mellem egen forskning og lederrollen? Både praktisk og identitetsmæssigt? 

- Hvor ser du dig selv om 10 år – er institutlederhvervet et skridt på vejen til andre lederposter – eller skal du 

tilbage til forskningen?  

- Hvis tilbage til forskningen – hvordan ser du så mulighederne for det? 

AFRUNDING  

- Hvad er den største udfordring ved at være institutleder i dag? 

 

EFTERBEHANDLING AF INTERVIEWMATERIALE 

Interviewene blev optaget med diktafon og efterfølgende transskriberet ordret af forfatteren selv. 

Informanterne har godkendt udskrifterne. Jeg mener, på trods af den meget tidskrævende proces med at 

skrive de mange minutter ned ord for ord, at denne fremgangsmåde har været meget gavnlig for mit 

overblik over empirien. Jeg føler at jeg har opnået indsigt i mange facetter af institutledernes fortællinger, 

som jeg ville være gået glip af ved kun at skrive referater af interviewene eller ved at uddelegere 

transskriberingen. Udskrifterne er efterfølgende blevet anonymiseret og redigeret. Jeg har valgt at 

anonymisere alle interviews, selvom det ikke er alle informanter, som har bedt om det, for at undgå at 



institutlederne kunne genkendes via ”udelukkelsesmetoden” og da analysen på ingen måde ville have 

gavnet ved at jeg havde offentliggjort navnene på informanterne.  

METODISKE OVERVEJELSER 

I et studie af meningsskabelse er det svært at komme udenom interviews. Men i og med at 

meningsskabelse i denne rapports optik foregår hele tiden, finder den også sted under et interview. Det at 

jeg som interviewer stiller bestemte spørgsmål, kan give anledning til en bestemt meningsskabelse, som 

ellers ikke ville have taget den form. Ligeledes er interviewene foretaget i en erkendelse af, at jeg som 

interviewer medkonstruerer institutledernes konstruktion. Ved at stille spørgsmål og efterfølgende 

analysere interviewmaterialet ved hjælp af en teoretisk optik, har jeg skabt min egen konstruktion af 

institutledernes konstruktion af mening. Denne præmis er dog uundgåelig i socialkonstruktivistisk forskning 

og må derfor blot erkendes og holdes in mente, når det vurderes om min teoretiske konstruktion af 

kilderne holder vand.  
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