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1. Indledning 

Viden, innovation og forskning er essentiel for Danmarks overlevelse. “Når de andre er billigere, 

skal vi være klogere”. Sådan har politikere længe svaret på spørgsmålet om, hvad Danmark skal 

leve af (Winther, 2011). Med øget viden skal Danmark sikre, at al produktion ikke flytter til 

udlandet, hvor arbejdskraften er billig og naturressourcerne lettere tilgængelige (Lambert 

review, 2003). Behovet for ny viden og innovation har bidraget til den udvikling, vi ser i det 

danske samfund i dag; staten, samt danske universiteter og virksomheder springer i stigende 

grad ud i forskellige forskningssamarbejder (Damvad DTU, 2012; Damvad KU, 2012). Her ses 

det eksempelvis, at staten og virksomhederne i højere grad køber sig til R&D fra universiteterne, 

samt indgår i langvarige, mere komplekse forskningssamarbejder med universiteterne, hvor der 

skabes én integreret organisation med fælles vision og mission.  

 

Disse samarbejder, er også en populær strategi for at løse opgaven i forhold til udvikling og 

vækst. Ud af diskursen om den ‘nye globaliserede verden’ hvor grænsen mellem lande, kulturer, 

mennesker og institutioner bliver stadigt udvisket (Albrow, 1998), er begreber som ‘Clusters’, 

‘Public-Private-Partnerships’ og ‘Triple Helix’ blevet til. Med disse begreber anerkendes det, og 

der arbejdes hen mod, et mere og mere interdependent forhold mellem samfundets forskellige 

aktører. Der tales om, at virksomheder har brug for hinanden i skabelsen af ‘Open Innovation’ 

(Chesbrough, 2003), og at aktørerne er afhængige af andre aktørers forskning for at forblive 

konkurrencedygtige (Porter, 1990). Der tales om vigtigheden af at kombinere statens ressourcer 

med private virksomheders for at opnå samfundsmæssige mål (Skelcher 2005). Der tales 

ligeledes om, at interaktionen mellem samfundets aktører, stat, industri og universitet er nøglen 

til en forbedret innovation i et vidensbaseret samfund (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). 

Sidstnævnte tese, der karakteriseres af Henry Etzkowitz og Loet Leydesdorff (2000) som Triple 

Helix, angiver videre at potentialet for økonomisk udvikling i et videnssamfund ligger i en mere 

fremtrædende rolle for universitetet samt i en kombination af elementer fra universitetet, 

erhvervslivet og det offentlige (Stanford University, 2013). Anskuelsen af dette trilaterale 

interinstitutionelle samarbejde som katalysator for vækst har resulteret i et stigende antal triple 

helix-organisationer (Etzkowitz, 2003, 2008; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Det har også 

resulteret i, at meget af litteraturen på området omhandler samarbejdets mange potentialer, 

men i langt mindre grad om samarbejdets mange udfordringer og hvordan disse udfordringer 

kan formindskes (Bruneel et al., 2010: 858).  
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Disse forskningssamarbejder forløber dog ikke altid gnidningsfrit. Som direktøren for 

Højteknologifonden, Carsten Gaarn-Larsen udtaler i en artikel “Et åbent og tillidsfuldt 

samarbejde er dog lettere at tale om end at praktisere. Mange er nemlig slet ikke vant til den form 

for samarbejde…” (Ramskov, 2011). Han forklarer, at det både kræver struktur og vilje fra begge 

parter. Styrken ved samarbejdsprojekter er den forskellige viden, parterne møder frem med, og 

samtidig skal parterne kende og acceptere hinandens succeskriterier. Universitetsforskere skal 

være klar over, at et projekt kan dreje sig om liv eller død for en virksomhed. Virksomheder skal 

acceptere, at forskere ønsker en langsigtet vidensopbygning (Ibid.). Forklaringen på hvorfor 

disse samarbejder bryder sammen tilskrives i litteraturen blandt andet barrierer såsom 

universitetet og industriens forskellige interesser i forhold til samarbejdet (Dasgupta & David, 

1994) samt forskellig orientering mod henholdsvis grund- og anvendt forskning (Nelson, 2004). 

Kulturelle forskelle mellem universitet og industri er også et populært emne og særligt 

fremhæves industriens antagelser om akademikere som værende upraktiske og urealistiske 

(Bruneel et al, 2010; Corsten, 1987: 295) og universiteternes antagelser om industrien som 

værende overfladiske og resultatorienterede (Tartari et al., 2012). Desuden tales der om 

barrierer, der opstår på grund af ulige forhold mellem parterne eksempelvis i forhold til magt, 

roller og ressourcer (Bressers, 2012; Etzkowitz, 2008; Johnson et al., 2008). Ydermere tilskrives 

disse samarbejder udfordringer i form af konflikter over rettigheder til intellektuel ejendom og 

patenter (Wilson, 2008; Siegel, Waldman, Atwater & Link, 2004) samt institutionernes 

forskellige administrative systemer (Bruneel et al, 2010).  

De forskellige barrierer medfører derfor en række udfordringer såvel som muligheder, hvilket 

ligeledes er gældende for samarbejdet i vores caseorganisation BIOPRO, der danner 

baggrund/det empiriske grundlag for dette speciale. I det følgende foretages en præsentation af 

BIOPRO. 

 

1.1 BIOPRO 

BIOPRO er et nyligt opstartet R&D-samarbejde mellem tre samfundsmæssige aktører, industri, 

universitet og stat. Dermed er BIOPRO, som triple helix-organisation, også et godt eksempel på 

resultatet af den ovenfornævnte udvikling i strategiske samarbejder.  BIOPRO’s overordnede 

mål er at skabe bæredygtig og effektiv innovation inden for bioteknologisk produktion (BIOPRO 

pp 1, bilag 18). På BIOPRO’s hjemmeside fremgår det, at en del af det overordnede 

forskningstema er at skabe bæredygtighed ved at reducere forbruget af råmaterialer samtidig 

med, at udledningen af CO2 minimeres. Behovet for BIOPRO grundes, ifølge BIOPRO selv, i 
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anerkendelsen af at den stadigt voksende verdensbefolkning kræver et større forbrug af 

madvarer, medicin og energi, som vil lægge et yderligere pres på de i forvejen få, naturlige 

ressourcer jorden har. 

BIOPRO består af virksomhederne; DONG Energy, som er Danmarks største udbyder af energi 

fra både olie og naturgas (DONG Energy, 2013 1) Novo Nordisk, som er en global 

medicinalvirksomhed med speciale i behandling af diabetes (Novo Nordisk, 2013 1); Novozymes 

som er en af verdens førende inden for produktion af enzymer (Novozymes, 2013 1); CP Kelco, 

en af verdens største pektin- og karagenaanproducenter (CP Kelco, 2013 1). Herudover består 

BIOPRO af KU SCIENCE, Institut for Fødevarevidenskab, som ligger under det Biovidenskabelige 

Fakultet, og som er førende inden for optimering af bio-processer inden for blandt andet 

fødevarer, pharma og bioteknologiske industrier. Instituttet har, ifølge KU’s hjemmeside, en 

anvendelsesorienteret og erhvervsrettet tilgang til de emner, instituttet forsker indenfor (KU 

SCIENCE, 2013 1). DTU’s afdeling for Kemiteknik, hvis hovedaktiviteter ligger inden for 

områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske 

farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri (DTU 3013, 1) er ligeledes 

involveret i BIOPRO. BIOPRO er finansieret af parterne selv, Region Sjælland og af EU’s 

European Regional Development Fund (BIOPRO 3013, 1). 

Virksomhederne, som hver især er førende inden for hver deres område, er ikke konkurrenter, 

men de har alligevel mange af deres produktionsprocesser til fælles. Ideen om at det på tværs af 

virksomheder er muligt at udnytte hinandens produktionsanlæg til forskning, er grundlaget for 

ideologien i BIOPRO. 

BIOPRO blev indviet af H.K.H. Kronprins Frederiks d. 1. februar 2013 og tæller på nuværende 

tidspunkt 11 definerede projekter, både igangværende og fremtidige (BIOPRO 2013, 2). Rent 

praktisk mødes projektgrupperne cirka hver 14. dag/hver 3. uge, for at fremlægge og diskutere 

den indsamlede data, nye resultater og fremtidige fokusområder. Når et måleapparat eller et 

pilot-apparat er udviklet, får forskerne fra de to universiteter mulighed for at afprøve teser og 

modeller, samt udføre forsøg i samarbejde med de kemiingeniører, der i forvejen har ekspertise 

inden for det givne område, ude i den daglige drift og i det miljø, der hersker i den konkrete 

produktion. Forskerne får dermed mulighed for at benytte sig af fuldskalaanlæg i de respektive 

virksomheders produktionsfaciliteter, hvilket potentielt skal øge kvaliteten og kreativiteten i 

innovationsprocessen. Det som måske er unikt for BIOPRO er, at der fokuseres på løsninger, der 

kan bruges i fuld skala. De nøjes dermed ikke med at kigge på laboratorie- og pilotforsøg, som 

universiteterne ofte kun har mulighed for. Videre er der ikke kun fokus på produktudvikling, 

men i stedet på processer der benyttes i fremstillingen af bioteknologisk produktion. 
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BIOPRO’s bestyrelse består af repræsentanter fra alle samarbejdsorganisationer og ledes af 

forskningscenteret CAT og vores primære kontaktperson og direktør for BIOPRO, Jesper Bryde-

Jacobsen (herefter Jesper Bryde). Selvom BIOPRO kun har eksisteret i ét år, er der ifølge Jesper 

Bryde, allerede udfordringer ved samarbejdet (Bryde, bilag 5).  

 

1.2 Problemformulering 

Idéen til specialets emne starter ud fra en samtale, vi har med Jesper Bryde. Han er bekymret 

for, hvordan et samarbejde mellem aktører fra så forskellige institutioner, nemlig stat, industri 

og universitet skal forløbe. Hans bekymring går især på, hvordan det kan sikres, at samarbejdet 

ikke bare bliver på papiret, men at der rent faktisk kommer noget brugbart ud af det. Han har 

tidligere oplevet møder, hvor det ofte er gået op i powerpoint-præsentationer, men uden 

følelsen af, at arbejdet virkelig ‘rykker’. Samtidig er det hans fornemmelse, at ikke alle viser lige 

meget interesse i at få det fælles projekt op at køre, men at parterne har egne prioriteringer og 

motiver, som går forud for BIOPRO. Det vurderes, at Jespers bekymring også har sin berettigelse. 

Som Peterka et al. (2012) argumenterer: “Mere forming of partnership between university, 

business sector and government does not lead to the achievement of set objectives, and in two-

thirds of cases such partnerships end in failure (...) However, when it is successful, collaboration 

leads to synergistic effects, which are described by the Triple Helix Model” (Ibid: 866). En oplagt 

udfordring er dermed at forvandle barrierer til faktorer, der fordrer et samarbejde (Kozlinska, 

2012) og vores undren går derfor på: 

 

Hvordan skabes et succesfuldt samarbejde i projektgrupper i BIOPRO? 

 

For at nå frem til besvarelsen af problemformuleringen har vi udarbejdet følgende to 

forskningsspørgsmål, som har til formål at understøtte problemformuleringen. 

 

1. Hvad fordrer/forhindrer projektdeltagerne i at samarbejde på institutionsniveau? 

2. Hvad fordrer/forhindrer projektdeltagerne i at samarbejde på projektniveau? 

 

Forinden afsnittene omhandlende vores videnskabsteoretiske ståsted, valg af metode og teori, 

vil vi i det følgende afgrænse specialets analysefelt i forhold til at skabe en fokuseret 

forståelsesmæssig ramme omkring hvad hermed også fravælges i forhold til besvarelsen af 

problemformuleringen.  
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1.2.1 Problemformuleringens afgrænsning 

Vi anerkender, at det ville være oplagt at undersøge samarbejdet i BIOPRO ud fra teori om 

netværk, videndeling, innovation, organisationskultur og motivation. Vores undersøgelse 

berører da også flere af disse forskningsområder, men da vi har søgt at skabe en mere 

overordnet forståelse af BIOPRO’s udfordringer og styrker i forhold til at samarbejde, er det ikke 

hensigtsmæssigt kun at undersøge, hvad der skaber succesfuldt samarbejde i forhold til 

eksempelvis innovation. Ved at undersøge hvad der skaber gode forhold for innovation, ville vi 

således også stille nogle faktorer op, som har betydning for samarbejdets succes, men vi ville 

ikke kunne svare på eksempelvis hvorfor universitetsdeltageren opfatter industrideltagerens 

ønske om at få ‘deliverables’, som værende et behov for micro-management. Dette ville en 

kulturanalyse af de institutioner, projektdeltagerne kommer fra sandsynligvis kunne svare på, 

omvendt ville en kulturanalyse ikke nødvendigvis kunne svare på hvilke grundlæggende 

faktorer der skal være til stede ved innovation og videndeling.  

På denne måde er vores undersøgelse tæt forbundet med disse ovenstående teoriområder, dog 

har vi valgt at fokusere på at opstille en mere overordnet række af faktorer fra flere forskellige 

teoretiske felter, som har indflydelse på samarbejdet i BIOPRO. 

 

Staten 

Vi har desuden valgt at afgrænse os fra en analyse af statens indvirkning på samarbejdet i 

BIOPROs projekter. Dette begrunder vi med, at Region Sjælland kun deltager meget begrænset i 

samarbejdet, det vil sige i form af finansiering og i mindre grad til godkendelse af projekter.  

Ved at afgrænse os fra statshelicen kan der muligvis stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det 

overhovedet er relevant at undersøge problemstillingen ved hjælp af triple helix-litteratur. Det 

vurderes imidlertid, at triple helix-litteraturen i høj grad bidrager til vores besvarelse af 

problemformuleringen. Det gør den af to grunde. For det første giver triple helix-litteraturen en 

indsigt i institutionelle barrierer mellem universitet og industri ved forskningssamarbejder ved 

at opstille forklaringer på, hvorfor de opstår. For det andet kan BIOPRO, til trods for statens 

begrænsede involvering, stadig betegnes som en triple helix-organisation. I triple helix-

litteraturen afspejles nemlig et større fokus på at mindske grænserne mellem industri og 

universitet, hvor statens rolle oftest accepteres som værende den fysiske vært for disse 

samarbejder eller blot som primær udbyder af samarbejdets finansiering. Triple helix er 

udviklingens højdepunkt, og dermed handler meget af teorien på området om, hvordan det er 

muligt at komme derhen. Idet vi tilslutter os det synspunkt, at et succesfuldt samarbejde er ét, 
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der med sandsynlighed vil kunne opnå dette stadie, kan vi anvende feltets teorier til at 

identificere faktorer med betydning for samarbejde. 

 

Public-Private-Partnerships 

Når vi vælger at anskue BIOPRO som et eksempel på en organisationstype skabt af samfundets 

bevægelse hen imod et triple helix-stadie, har dette ligeledes konsekvens for vores fravalg af 

teori. Idet triple helix-teorien omhandler det øgede samarbejde mellem flere af samfundets 

aktører, og da vores problemformulering også indeholder en analyse af samarbejde på tværs af 

offentlige og private organisationer, kunne det have været relevant at anvende teorier fra feltet 

Public-Private-Partnerships, som defineres således: “Public–Private Partnerships (PPP) combine 

the resources of government with those of private agents (businesses or not-for-profit-bodies) in 

order to deliver societal goals” (Skelcher 2005: 347). 

Men som denne definition også beskriver, eller rettere ikke beskriver, så er de offentlige 

vidensinstitutioner udeladt af denne type samarbejde. I BIOPRO er universiteterne en stor del af 

samarbejdet, idet de udover at levere viden og produkter også tager del i projektstyringen. En 

anden forskel består i, at der i BIOPRO heller ikke blot er tale om samarbejde på tværs af det 

offentlige og private, men specifikt mellem industri og universitet. Dette er endnu en årsag til, at 

vi anvender teori fra triple helix og UI-feltet frem for Public-Private-Partnerships.  

 

Clusters 

Et andet oplagt perspektiv ville være at betragte BIOPRO som et cluster: “Clusters can be defined 

as the geographical concentration of different actors such as interconnected companies, specialised 

suppliers, service providers, institutions, which compete and cooperate in the same industry. Cluster 

development is a complex process and usually involves a number of actors such as governmental 

departments, economic development agencies, public administrations, universities and research 

centres, companies of different types, financial institutions ” (Chiesa & Chiaroni, 2005: V). 

Ud fra denne definition ligner BIOPRO umiddelbart et klasseeksempel på et cluster, idet 

BIOPROs aktører er koncentreret omkring Kalundborg og er inden for Region Sjælland, alle 

arbejder (i BIOPRO-regi) med optimering af processer inden for bioteknologi og desuden 

involverer samarbejdet ovennævnte aktører. BIOPRO skiller sig dog ud fra et standard cluster, 

idet virksomhederne ikke arbejder inden for samme industri. DONG Energy’s 

hovedbeskæftigelse er for eksempel energi, hvorimod Novo Nordisk beskæftiger sig med 

pharma. Dette har også betydning for en anden særlig omstændighed omkring BIOPRO, nemlig 

at aktørerne ikke er i markedsmæssig konkurrence med hinanden.  På denne måde adskiller 

BIOPRO sig også fra verdenskendte clustre som Medicon Valley. 
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1.3 Læsevejledning 

For overskuelighedens skyld har vi valgt at inddrage et afsnit, der beskriver og illustrerer 

specialets opbygning. Den efterfølgende del (del 2) vil fastslå specialets videnskabsteoretiske 

ståsted, som er retningsbestemmende for de endelige analyseresultater, hvorunder den 

socialkonstruktivistiske samt hermeneutiske tankegang vil blive præsenteret. I det efterfølgende 

metodeafsnit vil der redegøres for det overordnede undersøgelsesdesign, herunder 

datafremstillingsmetode, samt redegørelse for specialets validitet og reliabilitet. Teoriafsnittet 

(del 3) vil herefter belyse de hovedteorier, vi har valgt at anvende i specialet, samt 

argumentation for, hvordan disse, i kombination, vil være i stand til at svare på, hvordan der 

skabes et succesfuldt samarbejde. Teoriafsnittet har yderligere den funktion, at det præsenterer 

læseren for det framework, vi anvender som analyseværktøj. Frameworket er udarbejdet på 

baggrund af både teori og empiri og har til hensigt at overskueliggøre de faktorer, der 

henholdsvist fordrer eller hindrer et succesfuldt samarbejde. Specialet vil fokusere på seks af 

disse faktorer. Analysen (del 4) er således opdelt i seks individuelle, men gensidigt afhængige 

afsnit, hvor læseren i hvert afsnit vil få en analyse af de faktorer, der gør sig gældende på 

institutionsniveau, efterfulgt af en analyse på projektniveau. Hvert afsnit afsluttes af en 

delkonklusion. I den efterfølgende diskussion (del 5) vil vi opstille vores analyseresultater over 

for hinanden og diskutere forskelle og ligheder, samstille disse med teorien og derved svare på 

vores problemformulering.  

Specialet afsluttes med en konklusion og en perspektivering (del 6), som lægger op til videre 

forskning. 
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I den følgende del redegøres der for den videnskabelige ramme for specialet og for de metoder, 

der anvendes for at komme fra problemformulering til konklusion.  
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2. Videnskabsteori 

Forskere har hver deres måde at betragte verden på, og dette påvirker måden, hvorpå empirisk 

materiale bliver behandlet. Det er yderst vigtigt, at læseren er klar over, hvordan materialet er 

fremkommet, da det har stor betydning for analysen, hvorvidt forfatteren har søgt at finde den 

absolutte sandhed, som i positivismen, eller om materialet afspejler en social, subjektiv 

fortolkning af virkeligheden, som i konstruktivismen (Fuglsang & Olsen, 2004). Da vi tilslutter os 

et konstruktivistisk videnskabsperspektiv, vil de følgende to afsnit belyse to tilgange, nemlig 

socialkonstruktivismen og hermeneutikken, og redegøre for, hvordan de bedst muligt kan 

kombineres i forhold til problemformuleringens løsning, undersøgelsens metode, design og 

analyse. 

 

2.1 Socialkonstruktivismen 

I det socialkonstruktivistiske perspektiv anses det, at al menneskelig erkendelse er socialt 

konstrueret, og at virkeligheden er et historisk og socialt produkt i vedvarende forandring. 

Socialkonstruktivismen betoner, at virkeligheden på afgørende vis præges eller formes af vores 

erkendelse af den. Specialets videnskabsteoretiske ståsted tager derfor udgangspunkt i 

socialkonstruktivismen, da undersøgelsesdesignet fokuserer på interaktion og relation mellem 

mennesker, der er med til at skabe en social virkelighed og som konstant påvirkes af den 

menneskelige praksis.  

BIOPRO består af et komplekst system af interaktioner mellem multiple aktører. Derfor tilslutter 

vi os Zaners ord; “To seek to understand the social world as it is for those people whose social 

world it is possible only if one practices the art of listening to them in their own terms and attends 

to the social world they construct for themselves” (Zaner, 1973 i Dahler-Larsen, 2008: 30). Vi må 

altså søge at forstå den verden, BIOPRO’s forskellige deltagere konstruerer ved at observere, 

hvordan den manifesterer sig via relationer og interaktioner. Da BIOPRO ligeledes er dynamisk 

og foranderlig og relativ til sin kontekst, er det ifølge Nanny Bressers kun muligt at undersøge 

gennem perceptioner og overbevisninger (Bressers, 2012: 670). Med dette perspektiv kan vi 

afgøre, hvad der opfattes som barrierer eller fordele i BIOPRO. Desuden er en stor del af vores 

viden om emnet opstået via vores interaktioner med BIOPRO, hvilket påvirker vores fortolkning, 

da socialkonstruktivismen netop angiver, at menneskets viden er præget af den sociale og 

kulturelle kontekst, hvori den opstår (Fuglsang & Olsen, 2004:351). 
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2.2 Hermeneutikken 

Inden for forskningsfelter, hvor man ønsker at forstå sociale aktørers handlinger og yderligere 

forstå de betydninger disse tillægger bestemte handlingsformer, er en hermeneutisk analyse 

relevant. Vores valg af metoder er således en logisk konsekvens af vores ontologiske ståsted, 

idet vores undersøgelsesfelt består af sociale konstruktioner som feltet selv har skabt (Dahler-

Larsen, 2008: 30). Hermeneutikken og socialkonstruktivismen har det tilfælles, at man som 

menneske kun er i stand til at fortolke og forstå ud fra egen forståelsesramme. Begge 

perspektiver afviser dermed, at der findes objektiv viden, idet vores forståelse af verden altid vil 

være subjektiv (Fredslund, 2005: 94). Konsekvensen af dette er, at analysen af vores kvalitative 

interview med BIOPRO’s projektdeltagere dermed vil være en afspejling af vores subjektive 

forståelse af nogle af de forskellige virkeligheder, som deltagerne konstruerer gennem 

kommunikationen. Dermed må vi også, ifølge Hanne Fredslund, acceptere risikoen for hel eller 

delvis misforståelse (Fredslund, 2005:73). Specialet skal hermed også forstås som en proces, 

hvori vi søger at forstå helheden, det vil sige, måden hvorpå der skabes et succesfuldt 

samarbejde i BIOPRO, gennem dele, det vil sige, gennem projektdeltagernes egne perceptioner 

af, hvad der fordrer eller forhindrer samarbejdet.  

 

Hermeneutikken vil derudover blive anvendt som et forståelsesredskab til at blive vores 

fordomme bevidst. Fordom skal forstås i ordets oprindelige forstand, som Gadamer (2004) 

skriver: ”I sig selv betyder fordom en dom, der fældes, før man grundigt har undersøgt alle sagligt 

afgørende momenter” (Ibid: 258). På trods af dette argumenterer Gadamer for, at vores 

fordomme er en tilstedeværende og nødvendig betingelse for overhovedet at kunne forstå, og at 

den kontekst vi befinder os i er afgørende for vores forståelse (Fredslund, 2005:78-79). 

Dette åbner op for en diskussion af vores rolle som forskere i forhold til, hvad Giddens (1987) 

kalder den dobbelte hermeneutik. Som forskere er det nødvendigt at forholde sig til det faktum, 

at vi som forskere også bringer en forståelsesramme, for eksempel vores teoriapparat, ind i 

fortolkningsprocessen, hvilket ligeledes påvirker, hvad vi kan observere. Herudover bevæger vi 

os som forskere inden for et genstandsfelt, der på forhånd er fyldt af fortolkninger og forståelse 

(Ibid: 18-19). Det vil sige, at den virkelighed vi ønsker at få adgang til, altid på forhånd er 

fortolket og tillagt betydning af de undersøgte, socialt handlende aktører, i dette tilfælde 

BIOPROs projektdeltagere. Der foregår altså hele tiden en dobbeltbevægelse mellem de 

undersøgte sociale aktørers forståelse og vores egen forståelse (Fuglsang & Olsen, 2004: 338-

339). Ifølge Gadamer (2013) skal denne dobbelthed ikke forsøges elimineret eller minimeret, 

men vi som forskere skal derimod anses som havende en aktiv rolle i fortolkningsprocessen 
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(Ibid: 282-283), hvor subjektivitet bliver en betingelse for specialet. Selvom vi forholder os 

kritiske gennem indsamlingen, behandlingen og analysen af data, er vi fortsat påvirket af vores 

egen forforståelse og af den omstændighed, at vi ikke nødvendigvis er klar over konsekvenserne 

heraf. Den hermeneutiske cirkel er styrende for vores tilgang til specialet, da vi arbejder i en 

kontinuerlig proces mellem del og helhed for herigennem at skabe mening. Det skal derfor gøres 

klart, at vores fortolkningsproces er progressiv, hvilket betyder, at vores forforståelse ændrer 

sig i takt med vidensproduktionen. 

 

Til trods for at vi igennem dette speciale har valgt at anvende den socialkonstruktivistiske og 

hermeneutiske tilgang, fraskriver vi dog ikke muligheden for, at det er muligt at kunne opstille 

generelle anbefalinger, som kan anvendes i projektgrupper i en lignende situation. For at undgå 

at vores data i for høj grad vil blive en afspejling af én subjektiv fortolkning, er det vigtigt for os 

indbyrdes at diskutere den fremstillede empiri. Eksempelvis er vores observationer udført på 

individuel vis, og herefter kombineret. På denne måde søger vi at gøre op med feltets 

subjektivitet ved at kombinere vores forskellige perspektiver og fortolkninger af det vi 

observerer. Det anses i den forbindelse som en yderligere fordel at vores fortolkninger og måder 

at skabe mening på, bygger på fem års studie på to forskellige studieretninger, nemlig 

henholdsvis cand.ling.merc og cand.merc.kom. Specialets udvikling tager afsæt i en forståelse af 

helheden, hvoraf de enkelte dele er blevet fortolket og derpå sat i ny relation til helheden. Denne 

vekselvirkning mellem del og helhed vil efterlade os med en plausibel forståelse af helheden. 

Specialet afspejler qua vores videnskabsteoretiske ståsted således ikke den endegyldige 

sandhed, men vores subjektive forståelse af problemet. Dog vurderes det, at vi via denne 

kombination af perspektiver, stringens i metoden, som beskrives nedenfor, alligevel vil kunne 

opstille nogle generelle problemstillinger som vil kunne genkendes og gengives af andre ved en 

lignende undersøgelse (Dahler-Larsen, 2008).  
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3. Metodereflektioner 

I det følgende beskrives vores refleksioner over sammenhængen mellem vores 

erkendelsesinteresse, problemformulering og den udvalgte metodetilgang. 

 

3.1 Induktion og deduktion - frameworkets tilblivelse 

Litteraturen foreslår to modstridende forskningstilgange, nemlig den deduktive metode og den 

induktive metode. Ved brug af den deduktive metode har forskeren på forhånd fastlagt sig på en 

hypotese eller en teori, som herefter testes ved hjælp af udvalgte metoder på en afgrænset 

mængde data (Ankersborg, 2011: 86). Omvendt er den induktive metode en måde, hvorpå 

forskeren udvikler en teori på baggrund af en mængde data (Saunder et al., 2009). 

I dette speciale kan der argumenteres for brugen af begge tilgange. I den indledende fase 

anvendte vi den eksplorative, induktive metode, idet vi, uden en problemformulering, startede 

med at læse bredt inden for flere felter og herefter systematiserede vores viden i et 

litteraturoverblik. Vores litteratur blev bestemt af vores søgninger på ordene; kultur, universitet, 

industri, stat, samarbejde og cluster, hvilket også resulterede i, at vi blev introduceret til nye 

begreber, herunder Triple Helix. Efter en samtale med direktøren hos BIOPRO stod det klart, at 

en del af visionen for BIOPRO-projektet var at bevæge sig mod et Triple Helix-samarbejde. 

Desuden udtrykte direktøren under samtalen bekymring for, hvordan samarbejdet mellem de 

forskellige aktører skulle forløbe. Dette ledte os til London, hvor det på Triple Helix-konferencen 

2013 blev muligt for os at opnå en endnu større viden gennem workshops, samtaler og 

interview med Henry Etzkowitz, én af grundlæggerne bag af Triple Helix-konceptet og Birgitte 

Andersen, direktør for Big Innovation Centre og praktiker inden for dette felt. 

Herefter blev den deduktive metode anvendt, idet vi ud fra litteraturen og vidensindsamlingen 

ved konferencen udviklede den hypotese, at der i samarbejder mellem samfundets forskellige 

institutioner, stat, universitet og industri, kan opstå konflikter. Herefter deltog vi i projektmøder 

på to af projekterne, hvor vi kunne observere nogle af de problemstillinger og temaer, som blev 

fremhævet i litteraturen og ved konferencen. Ud fra denne viden udarbejdede vi en spørgeguide 

med udvalgte temaer, som vi anvendte under vores semi-strukturerede interview, dog med 

plads til afvigelser og fordybelser. Ud fra interviewene dukkede nogle nye temaer op; især viste 

erfaring og relation sig at være af stor betydning for projektdeltagerne. Det gav anledning til 

endnu en litteratur-research, som resulterede i opdagelsen af Bruneel, Tatari, D’este og Salters 

studier (2010, 2012). I interviewene blev flere af temaerne, som vi identificerede i litteraturen, 

relevante også uden, at vi selv direkte spurgte til dem. Andre temaer viste sig at være mindre 

relevante for BIOPRO. Relevansen blev bestemt ved at systematisere den empiri, vi havde 
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indsamlet i forskellige displays, og derved kunne vi opnå et overblik over hvilke temaer, der blev 

fremhævet mest. Displayet bidrager til specialets reliabilitet, idet vi på transparent vis 

systematiserer vores viden, således at enhver anden vil kunne følge genereringen og 

sammenhængen af vores data (Dahler-Larsen, 2008). Ved interviewenes afslutning kunne vi 

kredse os yderligere ind på nogle temaer, som vi herefter, på grund af deres interdependente 

natur, organiserede i et framework med seks udvalgte faktorer, der har betydning for 

samarbejdet i BIOPRO.  

Dette betyder ligeledes, at frameworket ikke er blevet til ved en dybdegående analyse. Analysen 

bliver netop først mulig i anvendelsen af det kombinerede framework. Dermed bliver 

cirkulariteten ved den hermeneutiske metode også særligt tydelig; vi kan ikke opstille et 

framework uden at analysere, og vi kan ikke analysere uden et framework. På denne måde kan 

man anskue processen ved frameworkets tilblivelse som en logisk umulighed. Dette er samtidig 

en udfordring, som vi har været bevidste om undervejs, og som vi har søgt at håndtere ved hele 

tiden at forholde os åbne og ikke sætte os fast på temaer på forhånd. 

Som det fremgår af ovenstående, var der i denne proces tale om overlap mellem den induktive 

og den deduktive tilgang, idet vi først fastlagde os på problemformuleringen efter de første 

interviewrunder, og efter vi havde observeret, at der i BIOPRO også herskede 

konfliktpotentialer. Som en konsekvens af vores videnskabsteoretiske ståsted, hvor der veksles 

mellem del og helhed, afspejler vores metode ligeledes en vekselvirkning mellem induktion og 

deduktion. Havde vi valgt kun at anvende deduktion, ville ulempen være, at vi måske ville ende 

med bare at lede efter spor i empirien, der bekræfter teorien, og at vi dermed potentielt overså 

de empiriske spor, der eventuelt er i modstrid. Havde vi derimod kun anvendt induktion, ville 

der til gengæld være den risiko, at vi hurtigt kunne miste overblikket og dermed ikke ville 

genkende mønstre, som sporene ledte til (Ankersborg, 2011: 86-92). Ved at anvende en 

vekselvirkning mellem de to metoder, er vi af den opfattelse, at dette kunne mindske disse 

risikoer, idet vi på denne måde beholder induktionens åbenhed og nysgerrighed samtidig med, 

at vi beholder deduktionens struktur. 

 

3.2 Casestudie 

Casestudiet er en forskningsstrategi, der fokuserer på forståelsen af dynamikker inden for et 

afgrænset scenarie. Casestudiet kan fungere som en metode til at teste en teori eller skabe ny 

teori (Eisenhardt, 1989: 534), og vi anvender casen, BIOPRO, til begge formål som konsekvens af 

kombinationen af den induktive og deduktive metode. Formålet med et casestudie er at opnå en 

dybere forståelse for det undersøgte fænomen gennem indlevelse, dialog og fortolkning 
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(Fuglsang & Olsen 2009: 246-247). Dette er også grundlæggende elementer inden for 

hermeneutikken, som vi forsøger at opnå gennem spørgsmål, der giver os en dybere forståelse af 

projektdeltagernes fortolkninger af samarbejdet med hinanden. Dermed stemmer specialets 

forskningsstrategi i form af casestudiet overens med specialets videnskabsteoretiske tilgang, 

hvis formål netop er at opnå en dybere forståelse af, hvad der skaber et succesfuldt samarbejde i 

BIOPRO. Ved at vi som forskere lever os ind i projektdeltagernes meningshorisont, bidrager det 

til at klarlægge væsentlige og betydningsfulde forhold, der til sidst vil fremhæve de 

udfordringer, som projektdeltagerne oplever i forhold til samarbejdet. Vi kombinerer yderligere 

casestudiet med specialets socialkonstruktivistiske perspektiv, idet vi gennem vores spørgsmål 

forsøger at afdække, hvad der hos projektdeltagerne betragtes som en naturgiven virkelighed i 

organisationen. 

Casestudiet kritiseres ofte for, at den viden der produceres ud fra én case ikke kan leve op til 

kravet om generaliserbarhed og gyldighed (Flyvbjerg, 1992:145; Yin 2003: 10). Selvom vores 

perspektiv er socialkonstruktivistisk, postulerer vi heller ikke, at det er muligt ud fra den enkelte 

case baseret på BIOPRO at opstille generelle regler, som altid gælder i forhold til samarbejder i 

mellem universitet, stat og industri. Samtidig er det heller ikke sikkert at de resultater der findes 

frem til ud fra de tre udvalgte projekter, er sandheden for alle projekter i BIOPRO, nuværende 

såvel som fremtidige. Dog er vi stadig af den opfattelse, at specialet kan bidrage med ny viden, 

som vil kunne modificeres og anvendes i lignende cases. Dette muliggøres gennem en strategisk 

udvælgelse af projekter der kan anskues som repræsentative, mere om dette i afsnittet om valg 

af respondenter. 

 

3.3 Kvalitativ metode 

Den kvalitative forskningsmetode beskæftiger sig med ordet frem for kvantificering af 

indsamling og analyse af data. Dette er i tråd med vores forskningsstrategi, som er 

konstruktivistisk og fortolkende (Bryman & Bell, 2007: 402).  Kvalitativ metode bliver ofte 

kritiseret for at være for subjektiv, svær at efterprøve og generalisere ud fra. Herudover 

kritiseres denne metode også for ikke at være tilstrækkelig transparent (Bryman, 2008: 391-

392). I det følgende vil vi redegøre for, hvordan disse begrænsninger for den kvalitative metode 

er blevet omgået i vores fremstilling af data.  

 

Til vores fremstilling af data ud fra casestudiet anvender vi observation kombineret med 

interview. Dermed har vi ligeledes fravalgt anvendelsen af kvantitative undersøgelser, som 

eksempelvis spørgeskemaundersøgelser, begrundes med at vi undersøger samarbejdet i 
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BIOPRO, som kun består af 30 deltagere, hvoraf det har været muligt for os at foretage 

kvalitative interview med 12 af deltagerne. Dette vurderes til at give specialet en højere validitet 

og en mere forståelsesmæssig dybde, end hvis vi blot havde udsendt kvantitative 

spørgeskemaer til alle deltagerne. Herudover tilslutter vi os Nanny Bressers’ (2012) pointe om, 

at det ikke er muligt at anvende kvantitativ metode, når det er relationer, der undersøges, idet 

disse er influeret af individuelle perceptioner, interesser og overbevisninger (Ibid: 672).  

 

Forskning baseret på kvalitative metoder er i høj grad videnskabelig, så længe der tages højde 

for reliabilitet og validitet i analysen af resultaterne (Helles & Køppe, 2003:302). Med reliabilitet 

forstås undersøgelsens pålidelighed, hvilket betyder, at de fundne resultater skal kunne 

reproduceres ved gentagelse. Validitet betyder undersøgelsens gyldighed eller troværdighed, 

den skal give svar på det, problemstillingen handler om (Larsen & Vejleskov, 2002: 40). 

I det følgende beskrives de to metoder, observation og interview, samt deres relation til 

løsningen af problemformuleringen og konsekvenserne i forhold til specialets reliabilitet og 

validitet. 

 

3.4 Valg af respondenter 

For at kunne svare på vores problemformulering har vi valgt tre forskellige projekter, hvori der 

er deltagere fra alle fire virksomheder samt de to universiteter. Dette har været en prioritet, idet 

vi anser, at der kan være forskel på, om deltageren kommer fra Novo Nordisk eller CP Kelco eller 

er tilknyttet KU SCIENCE eller DTU. Valget af projektgrupper og projektdeltagere er dermed 

taget ud fra et ønske om, at alle deltagere så vidt muligt var repræsenterede. 

Vi har udvalgt tre projekter, som adskiller sig ved at være henholdsvis i opstartsfasen, nyligt 

afsluttet og et, der er midlertidigt stoppet på grund af komplikationer. De forskellige projekters 

varighed og sted i processen bliver dermed også taget i betragtning, idet vi antager, at der vil 

være forskellige grader af barrierer og/eller succeser i de forskellige faser af sådanne projekter. 

Eksempelvis er det interessant at undersøge de forventninger, der eksisterer i et nyligt opstartet 

projekt og sammenholde disse med erfaringerne fra et nyligt afsluttet projekt. Ved at sørge for at 

have så mange forskellige deltagere som muligt repræsenteret, og ved at undersøge projekter, 

der er i forskellige faser, skaber vi en bredere helhedsforståelse af BIOPRO som organisation. 

Det skal dog nævnes, at vores objektivitet kan diskuteres i og med at vores primære kontakt, 

Jesper Bryde, har været involveret i vores valg af projektgrupper. Som Brymann og Bell (2007) 

understreger: “... it also needs to be borne in mind that they [the key informants, Jesper Bryde] 

carry risks in that the ethnographer may develop an undue reliance on key informants, and, rather 
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than seeing social reality through the eyes of members of social settings, the researcher is seeing 

social reality through the eyes of the key informant” (Ibid: 453). Vi vurderer dog, at Jesper Brydes 

indflydelse ikke skal tilskrives større betydning, da han ligeledes har interesse i at resultaterne 

er af høj validitet, og idet vi er to forskere til kritisk at vurdere i forhold til de problemstillinger, 

der fra direktørens synspunkt er blevet fremhævet. 

 

3.5 Observation 

Observationsstudiet er en tilgang til at skabe data om verbal og non-verbal interaktion, som ofte 

med fordel kan kombineres med andre metoder (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 45). I vores 

tilfælde er observationsstudiet kombineret med semi-strukturerede interview. Der findes 

mange tilgange til observation, men vi har valgt den kvalitative ustrukturerede observation som 

metode, idet vi har haft et ønske om at observere deltagerne i tre projekter i deres naturlige 

omgivelser uden at have defineret en for snævert fokuseret ramme på forhånd. På det tidspunkt 

observationerne blev gennemført, havde vi endnu heller ikke en problemformulering. I stedet 

var det selve hensigten at komme nærmere en problemstilling gennem observationen. Det var 

vigtigt for os at få et indblik i projektdeltagernes normale hverdag, hvorfor vi har valgt at 

foretage vores undersøgelser i deres naturlige omgivelser: “Observation i naturlige omgivelser 

indebærer i modsætning til en kunstigt skabt kontekst, at der er tale om en kontekst, som 

eksisterede, inden observatøren ‘trådte ind’ i den, at forskeren befinder sig i feltet på feltets 

præmisser og er indstillet på uforudsete og ikke kontrollable hændelser. Relationen mellem felt og 

forsker er ustruktureret” (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 47). Denne ustrukturerede metode 

betyder også, at vi ikke på forhånd har formuleret nogen eksplicitte regler for, hvad vi ville 

observere. Herudover havde vi heller ikke udarbejdet en systematisk observationsguide for 

undersøgelsen, som ofte bruges i kvantitative observationsstudier (Bryman & Bell, 2007: 283). I 

stedet har vi valgt en mere generel og eksplorativ tilgang til møderne. De data, der blev 

fremstillet ved observationsstudierne, har vi efterfølgende anvendt som basis for vores 

interview ved at udvinde temaer og specifikke spørgsmål til vores interviewguide. Eksempelvis 

spurgte vi én af deltagerne: “På mødet foreslog du, at I skulle mødes mindre, hvorfor gjorde du 

det?” (Interviewguide, bilag 1). Undersøgelserne er udført i form af observation på to 

almindelige møder i to projekter, et statusmøde og et afsluttende overleveringsmøde. På 

møderne har vi kort præsenteret os selv og vores projekt uden at gå i detaljer. Under mødet har 

vi hver især skrevet egne noter, optaget dele af mødet på diktafon og til sidst har vi 

sammenlignet og diskuteret den fremstillede data indbyrdes. 
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Grunden til at observationerne er ustrukturerede er at vi ikke ønsker at begrænse os til at kigge 

efter noget specifikt, men omvendt bruge observationerne til at skabe en hypotese. Dermed har 

vi også fravalgt den strukturerede og kvantitative observationsmetode, som ofte foregår i et 

kontrolleret miljø, eksempelvis i et laboratorium, og som i sin form læner sig til den empirisk-

analytiske, positivistiske videnskabstradition (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 49).  

Dette betyder ligeledes, at vi må anerkende den ustrukturerede observationsmetodes 

begrænsninger. For det første anerkender vi vores egen indflydelse på det observerede, frem for 

illusionen om at kunne betragte et objekt uafhængigt af os selv (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 

29-44). Dette er også en begrænsning vedrørende observationens validitet, som blandt andet er 

kendt fra Hawthorne-eksperimenterne som viser at alene opmærksomheden fra en forsker har 

en effekt på observationens resultater. Vi erkender dermed, at vi i høj grad påvirker det 

observerede, bare ved at observere det (Bakke & Fivesdal, 2002). Derfor er vi bevidste om, at 

den adfærd vi har observeret på møderne med stor sandsynlighed har været påvirket af vores 

blotte tilstedeværelse i mødelokalet. Dog har vi søgt at minimere effekten af dette ved 

eksempelvis ikke at blande os i projektdeltagernes diskussioner. Vi har derudover også været 

bevidste om den begrænsning, at vi som observatører heller ikke kan undgå at tilskrive mening 

til det observerede ud fra egen forståelsesramme. Ligesom i hermeneutikken erkender vi, at det 

observerede lige så meget er et resultat af forskerens egen baggrund. Denne begrænsning har vi 

søgt at minimere ved at sørge for, at vi begge var til stede som observatører. Dermed bygger 

observationerne på to forskellige forskeres fortolkninger af mødets begivenheder, hvilket 

tænkes at bidrage til en øget validitet. 

 

3.6 Interview 

Vi vælger at benytte os af det semistrukturerede interview i vores undersøgelse, da det ifølge 

Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2009) giver plads til at forstå interviewpersonens oplevelse 

af forskellige temaer og områder i den oplevede livsverden (Ibid: 45). Dette vurderes at være i 

overensstemmelse med det videnskabsteoretiske perspektiv, vi anvender i besvarelsen af vores 

problemformulering, idet grundlaget for kvalitative interview netop bygger på hermeneutik 

(Helles & Køppe, 2003: 279). Ved denne undersøgelsesform tages der således højde for 

personlige perceptioner. I løbet af vores datafremstillingsproces blev det klart, at vi efterhånden 

fik mere og mere indsigt i emnet, og vi var i stand til at spørge om flere detaljer og facetter i de 

sidste interview, end i de første. De sidste interview har derfor en bedre datakvalitet, og 

eftersom vi ikke havde mulighed for at lave opfølgende interview med de første informanter, er 

vi nødsaget til at medregne eventuelle begrænsninger og konsekvenser af dette. 
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Det skal ligeledes nævnes, at vi, ligesom ved observationsstudiet, skal medregne begrænsningen 

ved validiteten, idet vi som forskere har en indflydelse på resultatet ved vores blotte 

tilstedeværelse. Eksempelvis kan det formodes, at den interviewede modificerer sit sprog og 

adfærd ved bevidstheden om, at denne bliver optaget på diktafon.  

Til gennemførelsen af et kvalitativt semistruktureret interview er det ifølge Kvale og Brinkmann 

(2009) hensigtsmæssigt at udarbejde en interviewguide, som de enkelte interview tager afsæt i. 

Interviewguiden kan enten indeholde overordnede emner, der skal spørges ind til, eller bestå af 

en række forudbestemte og præcist formulerede spørgsmål (Ibid: 133). Selvom forskeren 

vælger at udarbejde en udførlig interviewguide, betyder det ikke, at der ikke er plads til at stille 

opfølgende spørgsmål undervejs. Der vil ofte opstå et behov for at forfølge et svar, den 

interviewede giver (Kvale, 1997: 129). Denne form for interview kaldes et semi-struktureret 

interview (Brymann & Bell, 2007: 474). Vi har i vores undersøgelse på samme måde valgt at 

udforme en interviewguide (Interviewguide, bilag 4). Denne er delt op i følgende seks temaer: 

 

1. Demografi - med henblik på at give informanten mulighed for at præsentere sig selv. 

2. BIOPRO - med henblik på at undersøge hvilke symboler/metaforer informanten 

tilskriver BIOPRO. 

3. Arbejdsfordeling/roller - med henblik på at undersøge beslutningsprocesser og 

antagelser i forhold til rollefordeling i projektet.   

4. Ledelse - med henblik på at undersøge informantens antagelser i forhold til ledelse og 

kontrol. 

5. Samarbejde - med henblik på at undersøge mulige konflikter, succeser og antagelser om 

andre projektdeltagere. 

6. Mødestruktur - med henblik på at undersøge betydningen og informantens egne 

vurderinger af mødet. 

 

Disse temaer er oplyst til informanten under interviewet for at skabe en ramme omkring 

interviewet. Vi har dog været bevidste om ikke at skabe temaer, der kan virke ledende såsom for 

eksempel “konflikter” eller “forskelligheder”. Herudover er temaerne opstillet i en rækkefølge, 

der går fra overordnede spørgsmål til at være relativt mere krævende at svare på. Spørgsmålene 

i den kvalitative interviewguide er derudover karakteriseret som værende åbne. Dette skyldes, 

at formålet med kvalitativ undersøgelse er at motivere den interviewede til at tale frit om et 

emne (Kvale, 1997: 92). Vi har derfor været meget bevidste omkring ikke at stille lukkede be-

/afkræftende samt ledende eller på anden vis ladede spørgsmål. Derudover har vi så vidt muligt 

bestræbt os på at stille tematiske og dynamiske spørgsmål. Kvale (1997) opstiller i den 
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forbindelse to faktorer, der bør tages i betragtning i udarbejdelsen af de enkelte spørgsmål: Er 

spørgsmålet tematisk eller er det dynamisk? At et spørgsmål er tematisk vil sige, at det forholder 

sig til interviewets emne, til den teori der ligger til grund for undersøgelsen og til den 

efterfølgende analyse og fortolkning. Et dynamisk spørgsmål fremmer interaktion mellem 

forskeren og den interviewede, og motiverer den interviewede til at tale frit om dennes 

livsverden. Et godt spørgsmål børe være både tematisk og dynamisk, da dette bidrager til 

vidensproduktion samtidig med, at det fremmer en god interviewinteraktion (Ibid: 134). 

Muligheden for at stille de tematiske og dynamiske spørgsmål blev især styrket af vores held i at 

observere et møde, hvor teori og personlige oplevelser blev italesat. Ved vores første 

observation bad den tilknyttede erhvervspsykolog, Jesper Brøsted mødets deltagere om at 

forholde sig til de forskelle og konflikter, som teoretisk set opstår ved samarbejde på tværs af 

universitet og industri. Dette gav os mulighed for, i de efterfølgende interview, at referere til en 

teoretisk problemstilling (tematisk) og samtidig spørge ind til, hvordan informanten oplevede 

diskussionen (dynamisk). 

Vi har ønsket at skabe så gode rammer omkring interviewene som muligt, og alle interview er 

derfor udført i informantens vante omgivelser. Vi har derudover startet hvert interview med at 

præsentere os selv, vores projekt og tidsrammen for interviewet. Dette har vi ligeledes gjort for 

at højne reliabiliteten. Ved at genskabe interviewsituationen over for de forskellige 

interviewpersoner, ved blandt andet at præsentere specialet på samme måde og stille de samme 

hovedspørgsmål i samme rækkefølge, har vi på denne måde sikret, at interviewene er 

sammenlignelige. Dette har dog ikke været muligt at overholde gennem alle interviewene, da vi 

har været nødsaget til at udforme spørgsmålene, så de matchede de interviewedes faglige 

kompetencer eller position i projektet. Eksempelvis er der forskel på de temaer, direktøren for 

BIOPRO er blevet stillet over for, og de temaer projektdeltagerne er blevet stillet over for. 

Herudover blev svarene fra de interviewede nøje vurderet, og qua vores hermeneutiske tilgang 

lod vi nye og uforudsete vinkler blive forfulgt. Undervejs i interviewene har vi nemlig valgt til 

tider at teste interviewpersonernes svar ved at følge op med spørgsmål af relativt ledende 

karakter, eksempelvis ved at spørge universitetsdeltagerne, om de føler, at de udelukkende laver 

konsulentarbejde.  På denne måde har det været muligt at kontrollere reliabiliteten af svarene, 

ved at forsøge at eliminere flertydige udsagn samt at verificere vores fortolkninger eller 

forståelse af interviewpersonernes svar, hvilket højner specialets validitet. Igennem 

interviewenes gennemførelse og databehandlingen er der dermed fundet en hermeneutisk 

vekselvirkning sted mellem fortolkeren og genstanden, indtil det har efterladt os med en 

plausibel forståelse af helheden. 
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3.7 Etik og anonymitet 

På den baggrund at vi vælger at anvende kvalitativ metode, har vi i den forbindelse gjort os en 

række etiske overvejelser, som præsenteres nedenfor. Det er vigtigt at være opmærksom pa , at 

etiske overvejelser har en stor betydning i forhold til at anvende kvalitative observationer og 

interview. Dette har betydning, da man som interviewer vælger at stille spørgsmål til de 

interviewede personers virkelighed. Dette er vigtigt at have for øje, da den etiske tilgang har 

betydning for den viden, der skabes i den undersøgelse, der foretages (Kvale 1997: 115). Ved 

vores undersøgelse fa r interviewpersonerne blandt andet stillet spørgsma l om deres personlige 

arbejdsforhold og forholdet til kolleger og leder. Vi har tidligt i specialeforløbet valgt at lægge 

vægt pa  Kvales anvisninger i relation til de etiske principper, hvilket omhandler begrebet 

fortrolighed (Kvale 1997: 118-120).  lle vores interviewpersoner er inden interviewets 

begyndelse blevet oplyst om forma let med interviewet. Samtidig har vi informeret hver person 

om, at interviewet udelukkende vil blive optaget og transskriberet, hvis de er indforsta ede 

hermed. Ligeledes har vi lagt meget vægt pa  at oplyse interviewpersonerne om, at vi vil beskytte 

deres anonymitet så meget som muligt i specialet. Alle personer i specialet benævnes derfor i 

hankøn som et led i at sikre anonymitet. Videre har vi valgt at benævne informanterne ud fra 

deres rolle i projektet frem for at bruge deres rigtige navne.   

 

Deltagerne er benævnt som følger: 

 Projekt A, B eller C 

 Industrideltager A, B eller C 

 Universitetsdeltager A, B eller C 

 Projektleder A, B eller C (alt efter hvilket projekt man er tilknyttet) 

 Vejleder A, B eller C (alt efter hvilket projekt vejlederen er tilknyttet) 

 

Herudover har vi i vores datafremstilling interviewet nøglepersoner, som ikke refereres til 

anonymt. Disse er: 

 Jesper Bryde-Jacobsen, managing director for BIOPRO 

 Jesper Brøsted, erhvervspsykolog, ansat ved BIOPRO  

 

Ved Triple Helix Association-konferencen i London interviewede vi: 

 Henry Etzkowitz, Triple Helix Association Founder 

 Birgitte Andersen, direktør for Big Innovation Centre  
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4. Teori 

4.1 Definitioner og begrebsafklaringer 

Da dette speciale søger at undersøge samarbejde på institutionsniveau og projektniveau i relation 

til forskning, vil vi i det følgende afklare hvad der menes med disse begreber for at skabe en 

fælles forståelsesramme. 

 

4.1.1 Samarbejde 

Med dette speciale søger vi at svare på, hvad der skaber et succesfuldt samarbejde. Derfor er det 

også nødvendigt at definere, præcist hvad et samarbejde er. Det danske ord for ‘samarbejde’ 

rummer ingen distinktion mellem betydningerne kooperation og kollaboration. Dog er det 

hensigtsmæssigt at skelne mellem disse to betydninger, for at kunne undersøge hvilken form for 

samarbejde, BIOPRO kan være succesfuld med.  

Ved kooperation er der tale om et samarbejde, hvor aktørerne opnår et givent mål ved at fordele 

arbejdsopgaverne mellem sig. I denne type samarbejde er aktørerne adskilt og arbejder 

individuelt, for at opnå hver deres delopgave, som til sidst samles i det fælles mål, eksempelvis 

et produkt (Roschelle & Teasley, 1995) Kollaboration er derimod kendetegnet ved, at flere 

personer i fællesskab er gensidigt afhængige af hinanden og føler et gensidigt ansvar (Heilesen, 

2002) 

 

4.1.2 Institutionsniveau og projektniveau 

Når analysen behandler faktorer på et institutionsniveau, refererer det til de overordnede 

institutioner, det vil sige når vi eksempelvis analyserer interesser på institutionsniveau 

omhandler det virksomhederne og universiteternes interesser, som institutioner. Dette er i 

modsætning til projektniveauet som omhandler de mennesker der er med i projektet, det vil 

sige, i forhold til samme eksempel, projektdeltagernes egne interesser som kan være særskilte 

fra institutionerne. 

 

4.1.3 Forskning 

Idet der i BIOPRO er tale om et forskningssamarbejde, og idet der mellem industri og universitet 

er forskel på måden at arbejde med forskning på, er det nødvendigt at definere hvad forskning 

er.  
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Forskning er systematisk videnskabelig undersøgelse af et givent emne. I forskningsprocessen 

anvendes en stringent metode, hvor der lægges afgørende vægt på, at den erkendelse der søges 

kan begrundes eller bevises. I denne proces inddrages såvel det, der taler imod de opstillede 

teorier og hypoteser som det, der taler for, samtidigt med at de forudsætninger der ligger til 

grund for teorierne og hypoteserne, løbende bliver underkastet en kritisk revision i lyset af den 

nye viden, som forskningsprocessen fører frem til.  

Der skelnes mellem grundforskning og anvendt forskning (disse begreber er ligeledes kendt 

under andre navne). Ved grundforskning forstås videnskabelige undersøgelser, der alene er 

dikteret af ønsket om opnåelse af større erkendelse og ny viden uden skelen til mulig praktisk 

anvendelse. Grundforskningens felt kendetegnes også som de Mertonianske idealer, og som 

Bruneel, D’Este & Salter (2010) beskriver det, er universiteter grundlæggende “... rooted in 

Mertonian norms of science, such as communalism, universalism, disinterestedness and organized 

sceptism” (Ibid: 859).  

Dette er i modsætning til anvendt forskning, hvor forskningsprocessen er dikteret af ønsket om 

at nå et givent resultat, som for eksempel øget profit, procesoptimering, effektivisering. 

Grundforskning drives især på universiteterne eller på særlige grundforskningsinstitutioner, 

mens anvendt forskning ofte finder sted i den private sektor. Udviklingen i samfundet har dog 

gjort, at de forskellige former for forskning flyder sammen, og at der flere og flere steder opstår 

samarbejder i spændet mellem grundforskning og anvendt forskning. (Ministeriet for Forskning, 

Innovation og Videregående Uddannelser, 2013) 

 

4.2 Hovedteorier 

4.2.1 Triple Helix 

Idet BIOPRO kan betegnes som en triple helix-organisation, er det ligeledes nødvendigt at 

definere dette begreb. 

Triple helix-tesen beskæftiger sig med samarbejder mellem tre af samfundets aktører, nemlig 

universitet, industri og stat. “The Triple Helix thesis postulates that the interaction in university-

industry-government is the key to improving the conditions for innovation in a knowledge-based 

society” (Etzkowitz, 2003: 295). Idet viden med et triple-helix-perspektiv anses som den 

vigtigste økonomiske drivkraft, beskæftiger størstedelen af forskningen på dette område sig 

med spørgsmålet om, hvordan der skabes de bedste forhold for innovation, entreprenørskab og 

R&D, og om hvordan man politisk kan gå ind og sænke de institutionelle barrierer, der ligger i 

samarbejdet om dette.  
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Triple helix-litteraturen udspringer af Henry Etzkowitz og Loet Leydesdorffs (2000) Triple 

Helix-model, der omhandler samfundets udvikling. Modellen illustrerer udviklingen i forholdet 

mellem stat, industri og universitet, også kaldet de tre helicer:  

 

 

 

Som det fremgår af modellen, er der ifølge Etzkowitz og Leydesdorff (2000) sket en progressiv 

udvikling i samfundet i forhold til samarbejdet mellem de tre helicer. Hvor universitetet før i 

tiden blev anset som en national enhed, der arbejder isoleret og uafhængigt af markedet, og hvor 

staten mere eller mindre enerådigt bestemmer hvilke produkter, der skal produceres, hvornår 

og hvordan (I - the statist model), er der i dag en tendens til, at universiteterne arbejder mere og 

mere sammen med industrien. På samme måde ses der, på industriens side, en tendens til at 

arbejde sammen på tværs af virksomheder og statslige institutioner. Denne udvikling er 

beskrevet i model 2 (II - the laissez-faire model), hvor de tre helicer stadig er opdelt, men som 

figuren illustrerer, sker der en indirekte interaktion: universiteterne bidrager med uddannede 

medarbejdere og med forskningslitteratur, og virksomhederne er, modsat figur I, selv ansvarlige 

for at udnytte denne viden til at skabe innovation (Etzkowitz, 2003: 304; Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000). Den stigende grad af interaktion mellem aktørerne er ifølge Etzkowitz og 

Leydesdorff (2000) en naturlig evolution hen imod triple helix (III - the Triple Helix-model). I en 

triple helix indgår de tre aktører i et interdependent og et uafhængigt forhold. Modellens 

overlappende cirkler illustrerer de aktiviteter, hvor et universitet eksempelvis går ind og spiller 

rollen som entreprenør, eller hvor virksomheder agerer undervisningsinstitution og hvor staten, 

udover at udstikke de lovgivningsmæssige spilleregler, indgår som entreprenør på lige fod med 

de andre aktører. De områder, hvor cirklerne ikke overlapper hinanden, illustrerer modsat den 

opdeling de forskellige parter, ifølge triple helix-tankegangen, er nødt til at opretholde for at 

skabe et dynamisk og innovativt miljø (Etzkowitz, 2003: 309; Etzkowitz, 2008: 18-19; Etzkowitz 
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& Leydesdorff, 2000). Triple helix-stadiet er således udviklingens højdepunkt, hvor alle helicer 

overlapper og indtager hinandens roller. 

Triple helix-konceptet bliver dog beskyldt for at være resultat af en ’bandwagon’-effekt, hvor 

akademikere ukritisk tilslutter sig en udokumenteret model (Shinn, 2002: 602). Herudover 

kritiseres triple helix’s kommercielle fokus for at underminere den rene videnskab (Nelson, 

2004). Omvendt taler triple helix for, at kombinationen af de førhen adskilte institutioner, med 

universiteternes styrkede placering, skaber en nødvendig økonomisk udvikling i samfundet 

(Etzkowitz, Triple Helix Conference, 2013).  

Udover at bidrage til en kontekstuel forståelse af relationen mellem de institutioner BIOPRO 

består af, kan vi anvende triple helix-litteraturen til at identificere nogle af de faktorer, der 

fordrer eller forhindrer et samarbejde på institutionsniveau. Disse institutionelle faktorer anser 

vi som værende influerende på de relationelle faktorer, som enten kan få et samarbejde til at 

fungere eller bryde sammen. Men da triple helix-litteraturen beskæftiger sig med institutionelle 

faktorer, og dermed ikke med interpersonelle og relationelle faktorer som vores 

problemformulering søger svar på, ser vi det nødvendigt at supplere denne med litteratur om 

samarbejde mellem universitet og industri. 

 

4.2.2 Universitet-Industri-samarbejde 

For på bedst mulig vis at besvare vores problemformulering, har vi i dette speciale valgt også at 

inddrage litteratur om samarbejde mellem universitet og industri i kombination med den 

ovenstående triple helix-teori. 

Triple helix-litteraturen berør mange af de samme problematikker, som litteraturen om UI-

samarbejde. Disse problematikker omhandler forskellen på universitet og industri i form af 

orienteringsrelaterede barrierer, det vil sige konflikter over forskningsagenda, arbejdsnormer 

og transaktionsrelaterede barrierer, hvilket vil sige konflikter over administration, IP og 

patentering (Tartari et al., 2012: 657). Disse konflikter tilskrives ofte institutionernes forskellige 

orientering hen imod grundforskning og anvendt (Tartari et al., 2012: 671). Desuden nævnes 

barrierer som ulige forhold mellem aktørerne, eksempelvis i forhold til magt og rollefordeling, 

hvilket kan resultere i, at aktørerne spiller strategiske spil for at sikre, at egne interesser bliver 

opfyldt (Johnson, 2008). Vi gør i dette speciale hovedsageligt brug af Valentina Tartari, Pablo 

D’este &  mmon Salter (2012) og Johan Bruneel, Pablo D’este &  mmon Salter (2010)’s, studier. 

Tartari et al., bygger på en undersøgelse af 2194 akademikernes perceptioner af samarbejdet 

med industrien. Herimod kortlægger undersøgelsen af Bruneel et al. de perceptioner, 3431 

adspurgte industripersoner har af akademikere. Det fremgår af begge studier, at personer som 
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har en høj grad af ‘interaktion’, ‘erfaring’ og ‘tillid’, vil være bedre i stand til at overkomme 

ovenstående barrierer for samarbejde. At kombinere disse to perspektiver, industriens 

perceptioner af akademikerne og akademikernes perception af industrien, bidrager til et mere 

holistisk billede af UI-samarbejdets potentielle barrierer, og kan på den måde medvirke til en 

analyse af de interinstitutionelle dynamikker, der formodes at herske i BIOPRO.   

 

Ovenstående er teorier, som ligger inden for området forskningspolitik, og beskæftiger sig med 

perceptioner og attituder, dog stadigvæk på et institutionsniveau, da det søges at sige noget 

generelt om både universitetet som enhed og om industrien som helhed. Dermed kan vi anvende 

disse teorier til at forklare nogle af de fænomener, som tilskrives projektdeltagernes 

institutionelle herkomst. Vi gør os med dette speciale den antagelse, at der kan være barrierer til 

stede, uden at projektdeltagerne selv nødvendigvis opfatter det således. Dette er grunden til, at 

vi har valgt at undersøge projektdeltagernes perception af samarbejdet i kombination med de 

institutionelle vilkår, de samarbejder på. Konsekvensen af dette valg er, at vi ikke undersøger 

hvordan samfundets institutionelle barrierer for samarbejdet kan nedbrydes, men i stedet 

undersøger, hvilken betydning disse barrierer har for de enkelte projektdeltageres antagelser og 

normer i en samarbejdssituation. Dette er ligeledes et område, som endnu ikke har tiltrukket 

meget opmærksomhed, ”Although (…) these aspects have been acknowledged in the literature on 

university-industry (U-I) linkages, relatively few studies have investigated the nature of the 

barriers and the factors that might mitigate them”  (Bruneel, et al., 2010: 858). På denne måde 

kombinerer vi et meget populært teoretisk område, triple helix, der befinder sig på et 

overordnet kontekstuelt makroniveau, med et teoretisk felt, der beskæftiger sig med aktørernes 

perceptioner, normer og antagelser med henblik på at kunne undersøge, hvordan det ene har 

indvirkning på det andet. 

 

4.3 Kombineret framework 

Etzkowitz & Leydesdorffs (2000) model giver som nævnt en forståelse af den historie og 

kontekst, BIOPRO er produkt af.  Modellen i kombination med triple helix-litteraturen og UI-

litteraturen giver et indblik i hvilke barrierer, der kan opstå i samarbejdet som konsekvens af 

den udvikling, vi ser i samfundsstrukturen i dag. Ud fra litteraturen om disse barrierer har vi 

udvalgt seks faktorer, som vi opfatter som værende af afgørende betydning for samarbejdets 

succes i BIOPRO. Disse faktorer er udvalgt på basis af deres frekvente citering i litteraturen tæt 

sammenholdt med de observationer, vi har gjort os i BIOPRO. Faktorerne ‘Rollefordeling’ og 

‘Interesser’ blev identificeret på basis af litteraturen og herefter anvendt i de semi-strukturerede 
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interview. Derfor har de også genereret resultater, som er specifikke for præcis disse faktorer. 

Dog fremgik det også af interviewene, at netop disse to faktorer rummede potentiel positiv eller 

negativ indflydelse på barriererne, hvilket er årsagen til at netop disse blev udvalgt til 

frameworket. ‘Proces’ er en faktor, som vi ligeledes først blev bevidste om gennem litteraturen, 

men som viste sig at være en tilstedeværende potentiel konflikt i vores første observation af 

projektmødet i projekt  . De resterende faktorer, ‘Interaktioner og Relationer’, ‘Erfaring’ og 

‘Tillid’ er udvalgt på baggrund af projektdeltagernes egne opfattelser af, hvad der er vigtigt for 

samarbejdets succes. Herefter gik vi tilbage til litteraturen, som viste sig at indeholde to teorier, 

som fremhæver netop disse tre faktorer, nemlig Tartari et al. (2012) og Bruneel et al. (2010). 

 

Hensigten med at anvende disse faktorer som analysemodel er, at vi kan få et indblik i, hvordan 

projektdeltagerne selv opfatter samarbejdet i relation til disse faktorer, og hvorvidt de i så fald 

udgør en reel eller opfattet barriere/fordel for samarbejdet. 

 

 

 

I det følgende beskrives teorien bag de valgte faktorer samt argumentation for deres relevans i 

forhold til den opstillede problemformulering. 

 

4.3.1 Rollefordeling 



INTRODUKTION  METODE  TEORI  ANALYSE  DISKUSSION  KONKLUSION 

 

 0 

‘Roller’ defineres som: “A set of expected behaviour patterns attributed to someone occupying a 

given position in a social unit” (Robbins, Judge, Millett & Waters-Marsh, 2008: 303). 

Begrundelsen for at vi har valgt at fokusere på fordelingen af roller i BIOPRO er, at dette danner 

ramme om de perceptioner og forventninger, projektdeltagerne har til hinanden i forhold til 

ansvar og arbejdsopgaver. Med dette vil vi undersøge, hvordan rollerne er fordelt, hvorfor de er 

fordelt sådan, og hvordan denne fordeling opfattes blandt projektdeltagerne. Dette skyldes, at 

den reelle fordeling, og i lige så høj grad den opfattede fordeling, har betydning for 

projektdeltagernes velvilje til at samarbejde. Dette ræsonneres ud fra præmissen fra ‘equity 

theory’ som angiver, at opfattelsen af ulighed hos en person vil have en indvirkning på denne 

persons adfærd og perception i forhold til sig selv og andre (Goodman, 1974; Ronen, 1986; 

Scholl & McKenna, 1987; Summers & DeNisi, 1990). Dermed er det en determinerende faktor for 

succesfuldt samarbejde, at distributionen af roller i forhold til arbejdsbyrde og ansvar skal være 

ligelig og proportionel med det, den enkelte får ud af samarbejdet, eller i hvert fald, at den 

enkelte opfatter det sådan. 

Fordelingen af disse roller i BIOPRO vil vi undersøge ved at anvende Etzkowitz & Leydesdorffs 

(2000) teori om det ideelle Triple Helix-samarbejde, som anfører, at aktørernes roller, som 

nævnt, skal være gensidigt overlappende. Dette i kombination med Bressers (2012) studie af en 

Hollandsk triple helix-organisation, som konkluderer, at der skal være en lige fordeling mellem 

‘supply-siden’ og ‘demand-siden’, for at et samarbejde kan lykkes (Ibid: 677). Parterne skal altså 

i begge perspektiver være ligeligt involveret. I et kombineret perspektiv betyder det, at der skal 

være tale om et jævnbyrdigt forhold, hvor universitetet, udover at være udbyder af ny viden og 

uddannede folk, også skal spille en entreprenant rolle samt agere ‘bruger’ af den viden eller de 

resultater, der skabes. Industrien skal, udover sin traditionelle rolle som ‘bruger’ af projektets 

resultater, gå ind og agere uddannelsesinstitution og selv levere data og viden. Sidst men ikke 

mindst skal staten ikke kun være involveret på funding-niveau, men skal ideelt set også være 

involveret i projekterne i en faciliterende rolle i forhold til lovgivning og regional udvikling 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2003: 309; Bressers, 2012: 670).  

 

4.3.2 Interesser 

‘Interesser’ tilskrives en central betydning for samarbejdets succes i triple helix-litteraturen  

(Etzkowitz, 2003, 2008, 2011; Etzkowitz & Dzisah, 2008; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; 

Fogelberg & Thorpenberg, 2012; Johnson, 2008; Viale Campodall’Orto, 2002) samt i UI-

litteraturen, videndelingslitteraturen og litteraturen om forskningspolitik (Bruneel et al., 2010; 
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Dasgupta & David, 1994; Jay, 2013; Kozlinska, 2012; Lundberg & Andresen, 2010; Murray & 

Mahoney, 2007; Tartari et al., 2012).  

‘Interesser’ er relevant at undersøge i relation til samarbejde, idet forskellige interesser blandt 

deltagerne på institutionsniveau såvel som på projektniveau kan skabe konflikter, hvis 

interesserne viser sig at være uforenelige med de fælles vedtagne mål. Vigtigheden af et fælles 

langsigtet mål fremhæves i Suncica O. Peterka, Anamarija Delic & Oto Wilhelms (2012) 

casestudie af et triple helix-initiativ i Kroatien, som konkluderer, at “[o]ne of the major reasons 

for the failure of this project (and thus of the Triple Helix concept) lies in prevailing and accepting 

of interests of individual groups, while neglecting the long-term goals set out at the onset of the 

Programme” (Ibid: 867). Interessekonflikterne grundes ifølge ovenstående teori ofte aktørernes 

forskellige orientering mod eller holdninger til forskningens mål samt forskellige interesser i 

forhold til privat versus offentlig viden. Hvor universitetet ofte har interesse i at skabe 

videnskab for videnskabens skyld og publicere denne, har industrien modsat en interesse i at 

skabe videnskab for resultatets skyld og holde denne hemmelig for konkurrenter. 

 

4.3.3 Proces 

Fra problemstillingen om industriens og universiteternes forskelle i forhold til interesser 

udspringer endnu en orienteringsrelateret barriere. Denne omhandler universitetets og 

industriens forskellige orientering i forhold til tid og proces (Tartari et al., 2012; Bruneel et al, 

2010; Kozlinska, 2012). Her anfører teorien, at universitetet typisk anskuer arbejdsprocesser 

som værende langsigtede, hvorimod industrien typisk arbejder mod at skabe resultater så 

hurtigt som muligt. Relevansen af at undersøge projektdeltagernes orientering mod proces blev 

klar under vores observationsstudie, hvor det var tydeligt, at der var forskellige perceptioner og 

til dels uenigheder om dette blandt projektdeltagerne. Relevansen bekræftes yderligere i Tartari 

et al.’s (2012) undersøgelse som påviser, at én af de mest betydningsfulde barrierer for UI-

samarbejde ifølge de universitetsansatte, er industriens kortsigtede tidshorisont i forhold til 

projekterne: “Of the orientation-barriers, the ‘short-term time horizon of industry partner’ (...) are 

the most frequently cited” (Ibid: 666). På samme måde påviser Bruneel et al.’s (2010) 

undersøgelse, at op til 69 % af de adspurgte virksomheder synes, at universiteternes mindre 

behov for kortsigtede resultater var et potentielt problem (Ibid: 864) 

For et samarbejde mellem universitet og industri betyder dette, at der kan opstå uenigheder om 

eksempelvis hvor lang tid en bestemt fase af projektet skal tage. Der kan ligeledes opstå 

konflikter blandt deltagerne, hvis der eksisterer forskellige antagelser omkring, hvor langt i 

processen, man er. Desuden skaber den forskellige orientering mod tid og proces også 
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forskellige arbejdsnormer. Dette er årsagen til, at vi finder denne faktor relevant i forhold til 

problemformuleringen. 

 

4.3.4 Interaktion og relationer 

I forhold til samarbejde mellem universitet og virksomhed tales der om interaktion på flere 

niveauer: for det første handler det om, som nævnt ovenfor, erfaring i form af interaktioner på 

tværs af institutioner, det vil sige på et institutionsniveau. På projektniveau handler det om 

henholdsvis universitetsdeltagerne såvel som industrideltagernes interaktioner i forbindelse 

med tidligere, tilsvarende projekter og UI-samarbejde. Sidst men ikke mindst omhandler det de 

interaktioner, projektdeltagerne har internt i organisationen, det vil sige, hvor meget erfaring 

projektdeltagerne har med interaktion på tværs af projekter, der ligger inden for BIOPRO’s 

portefølje. 

Relevansen af at undersøge interaktioner og relationer er, at de orienteringsrelaterede barrierer 

vil kunne sænkes ved, at parterne gennem hyppig interaktion vil opnå en øget forståelse for 

hinandens forskelligheder (Tartari et. al., 2012, Bruneel et. al., 2010), samt være i stand til at 

genkende og tilegne sig relevant viden gennem samarbejdet (Cohen & Levinthal, 1990). Tartari 

et al. (2012) og Bruneel et al. (2010) anfører, at flere forskellige måder at kommunikere på, som 

eksempelvis uformel, interpersonel videndeling såvel som formaliserede publikationer, kan 

være afgørende for forståelsen på flere niveauer, end hvis kommunikationen blev begrænset til 

enkelte informationskanaler. Parterne vil herudover også bedre være i stand til at rumme 

forskellige motiver og derved undgå konflikter for eksempel i forbindelse med valg af 

forskningsmål (Bruneel et al., 2010: 861). Denne tankegang er da også i tråd med, hvad Wesley 

M. Cohen og Daniel A. Levinthal kalder ‘absorptive capacity’ (1990), idet det hævdes at: 

“Frequent and recurrent partners, however, are particularly likely to capitalize on their 

collaboration experience by transferring the information and knowledge gained through their 

involvement in multiple and diverse partnerships” (Bruneel, el al., 2010: 860). Dette bekræfter 

vigtigheden af relationer mellem parterne. Især kvantiteten af tidligere samarbejder har 

afgørende betydning for slutresultatet og succesen af et givent projekt, da Cohen og Levinthal 

(1990) hævder, at tidligere erfaring med eksterne samarbejder øger forståelsen for ny viden: “... 

diversity of knowledge plays an important role (...) a diverse background provides a more robust 

basis for learning because it increases the prospect that incoming information will relate to what is 

already known.” (Ibid: 131). Interaktioner og relationer har dermed betydning både for 

projektdeltagernes forståelse af hinanden og for den viden, de hver især bringer ind i 
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fællesskabet. Hvor meget projektdeltagerne i BIOPRO interagerer på tværs af institutioner eller 

med hinanden på tværs af projekter, giver også et udtryk for deres mængde af erfaring.  

       

4.3.5 Erfaring 

Erfaring skal forstås i forhold til UI-samarbejde på flere niveauer. Dette bestemmes ud fra 

mængden og typerne af interaktion på tværs af universitet og industri samt på tværs af BIOPRO-

projekter. Erfaring finder sin relevans som fordrende faktor for samarbejdet i BIOPRO. Dette gør 

det, idet erfaring i teorien tilskrives central betydning i forhold til aktørernes øgede forståelse af 

hinandens forskelligheder. En kvantitativ undersøgelse fra 2002, som mapper UI-

vidensinteraktioner i Østrig, viser i tråd med dette at: “If there is a level of experience (...) 

institutional and individual barriers to knowledge interactions are likely to be less important than 

in the case of fields of science with little experiences so far” (Schartinger, Rammer, Fischer & 

Fröhlich, 2002: 318). Bruneel et al. (2010) og Tartari et al. (2012) argumenterer ligeledes for, at 

tidligere erfaring med tilsvarende samarbejder kan være afgørende for et projekt på tværs af 

industri og universitet. Tartari et. al. (2012) angiver endvidere en række fordele for 

virksomheder ved at samarbejde med, hvad de kalder, hybriduniversiteter, altså 

universitetsdeltagere, der i løbet af deres karriere har beskæftiget sig med og i industrien. 

Denne teoris tese er, at hvis dette kriterium er mødt, vil barriererne for samarbejdet sænkes, 

eftersom universitetsdeltagerne er mere bekendt med kulturen og kan tale samme sprog som i 

industrien. På denne måde vil parterne have lettere ved at opstille mål, der tilgodeser både 

universitetet og industrien (Ibid: 659). Set fra universiteternes synsvinkel er virksomheder med 

erfaring med tidligere former for UI-samarbejder ligeledes kun at foretrække, både i forhold til 

de orienteringrelaterede barrierer såvel som de transaktionsrelaterede barrierer. Det samme 

argumenterer Bruneel et al. (2010) fra en industrivinkel og forudser at: “...over time, the 

experience of collaboration should enable academics and their institutional collaborators to 

converge in attitudes, learning to share common norms and arrive at mutual understanding about 

the nature of the collaboration and the research process” (Ibid, 860). Med øget erfaring og 

dermed forståelse for hinanden kommer også øget tillid (Ibid; Tartari et al., 2012). 

 

4.3.6 Tillid 

Vi anvender begrebet ‘tillid’ i betydningen: “a positive expectation that another will not act 

opportunistically” (Robbins et. al. 2008: 437). Grunden til at vi anser ‘tillid’ som relevant for 

problemformuleringen er, at tillid ofte nævnes af projektdeltagerne under interviewene som én 

af de vigtigste faktorer for, at samarbejdet i BIOPRO skal lykkes. Dette bekræftes ligeledes i 
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teorien, hvor tillid anses som en betydningsfuld faktor for et succesfuldt samarbejde (Bressers, 

2012; Bruneel, 2010; Kozlinska, 2012; Tartari, 2012). Muliggørelsen af en opbygning af 

gensidige forpligtelser parterne imellem samt gensidig engagement i projekterne sker nemlig 

kun gennem tillid (Tartari et al, 2012). Bruneel et al. (2010) og Tartari et al.’s (2012) 

undersøgelser konkluderer desuden, at  ’trust between academic researchers and their industrial 

partners’ (Ibid: 661) og  ‘interorganizational trust’ (Ibid: 861) er essentielle faktorer for 

samarbejdets funktion, idet de kan være med til at nedbryde både transaktionsrelaterede 

barrierer og de orienteringsrelaterede barrierer.  

I forhold til opportunistisk adfærd viser Bruneel et al.’s (2010) undersøgelse at: “... high levels of 

trust (...) can help to reduce the fears that one of the partners will act opportunistically. Trust 

allows partners to be confident that their collaborator will treat them fairly and in a consistent 

way, and will help to resolve any problems that may arise jointly”  (Ibid: 861). Hvorvidt der i 

BIOPRO eksisterer en forventning om, at den anden part vil udvise opportunistisk adfærd, det vil 

sige, arbejde for at egne interesser bliver opfyldt på bekostning af andres, bliver dermed 

relevant for viljen til at samarbejde. 

I forhold til videndelingen viser Tartari et al.’s (2012) undersøgelse blandt andet, at mangel på 

tillid ligeledes kan være en barriere. Eksempelvis har universitetsdeltagerne en forventning om, 

at et samarbejde med industrien vil være begrænsende på grund af virksomhedernes behov for 

hemmeligholdelse af data (Tartari et al., 2012: 658). Herudover har de ligeledes en forventning 

om, at et samarbejde med industrien vil begrænse deres autonomi og mulighed for at fastsætte 

egne forskningsmål (Tartari et al, 2012: 658).  
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5. Analyse 

Dette afsnit har til hensigt at sammenkoble vores teori med vores empiri og på den måde afgøre, 

hvorvidt BIOPRO oplever de barrierer, teorien anfører kan opstå mellem projektdeltagere fra 

forskellige institutioner, samt at afgøre hvorvidt og i så fald hvorfor disse barrierer opstår, og 

hvordan de bliver omgået. Desuden har analysen til hensigt at undersøge hvilke faktorer, der 

fremmer et succesfuldt samarbejde ud fra projektdeltagernes eget synspunkt. Afsnittet vil gå 

dybere ned i vores teoretiske felt i forsøget på at analysere den fremstillede data fra både 

observation, interview og fra sekundær litteratur, såsom casevirksomhederne og -

universiteternes hjemmesider. Analysen vil være inddelt i seks individuelle afsnit, som hver især 

behandler de temaer, vi har opstillet i vores framework. De individuelle afsnit vil have en 

struktur, der først tager højde for konteksten på institutionsniveau for herefter at dykke ned på 

et projektniveau, hvor de individuelle projektdeltageres perceptioner og attituder vil blive 

behandlet. Herefter diskuteres de konfliktpotentialer, teorien argumenterer for vil opstå ved 

tilstedeværelsen af de seks barrierer.   

 

5.1 Rollefordeling 

Dette afsnit vil identificere hvordan roller, arbejdsbyrde og ansvar er fordelt mellem 

projektdeltagerne i BIOPRO, med henblik på at vurdere hvad og hvilken grad de hver især 

kontribuerer til samarbejdet. 

 

5.1.1 Rollefordeling på institutionsniveau 

På mange måder ligner BIOPRO umiddelbart en næsten fuld triple helix-organisation, idet der er 

tale om et decideret fælles initiativ og ikke blot mere eller mindre tilfældige interaktioner 

mellem industri, universitet og stat. BIOPRO’s vision, mission og struktur er blevet til under 

workshops med aktører fra alle tre helicer. Initiativet er ligeledes finansieret af alle parter 

(Fondsansøgning EU, bilag 17). Desuden er det ifølge Jesper Bryde hensigten med BIOPRO, at 

alle skal bidrage og modtage på lige fod. Men rollerne skal være gensidigt overlappende i en 

triple helix, og det betyder, at DTU og KU SCIENCE ikke kun skal fungere som udbydere eller 

konsulenter for industrien, men ideelt set selv spille rollen som projekt-initiatorer og skabe egne 

spin-offs. På samme måde skal DONG Energy, Novozymes, Novo Nordisk og CP Kelco ikke bare 

fungere som isolerede enheder, der hiver viden ud af universitetet, de skal også selv videndele 

egne fortrolige data, teknologisk know-how og proceserfaring (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; 

Etzkowitz, 2008).  
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Den ideelle jævnbyrdighed mellem alle aktører kan dog imidlertid være svær at opnå rent 

praktisk. Som Etzkowitz (2003) også noterer; “Spirals are rarely equal; one usually serves as a 

motive force, the ‘innovation organizer’, around which the others revolve” (Ibid: 303). I BIOPRO’s 

tilfælde er det industrien, der udfylder rollen som ‘innovation organizer’, idet ni ud af elleve af 

projekterne i BIOPRO, indtil videre, er initieret af virksomhederne selv. Det er altså de 

involverede virksomheder, der har præsenteret konkrete problemstillinger, de har ønsket at få 

løst. Herefter er deltagere fra universiteterne er blevet tilknyttet de konkrete projekter på basis 

af deres kompetencer til at løse de specifikke problemstillinger. Dertil kommer, at BIOPRO ifølge 

Jesper Bryde er opstået ud fra et behov fra virksomhedernes side om at blive mere 

konkurrencedygtige (Bryde, bilag 13). Denne rollefordeling kan yderligere observeres på 

BIOPRO’s hjemmeside, hvor der står følgende om BIOPRO: 

 

“The partnership stands on three legs: industry, universities and a fertile regional business 

environment. Industry aims at increased competitiveness and sustainability. This goal can be 

achieved by markedly increasing the ouput while at the same time reducing the use of resources. 

The universities will provide unique knowledge and strong candidates and thus contribute to a 

globally renowned research community. Region Zealand provides a business environment that not 

only hosts the strong industrial partners in BIOPRO but also a number of present and potential 

suppliers to BIOPRO. Region Zealand plays an important role in establishing the background for 

biotech companies wanting to set up operations in connection with BIOPRO” (BIOPRO, 2013 3) 

 

Universiteterne udfylder ifølge BIOPRO’s hjemmeside en rolle som ’provider’ af unik viden og 

stærke kandidater til industrien. Region Sjælland har ligeledes fået rollen som ’provider’ af et 

business miljø til industrien. Dermed tager industrien en rolle som modtager i 

konkurrencedygtigheden (BIOPRO 2013 4) og bæredygtighedens navn (BIOPRO, 2013 5). Dette 

indikerer, at der som udgangspunkt i BIOPRO kan være tale om et ubalanceret forhold mellem 

aktørerne, idet industrien allerede fra start af angives som ‘bruger’ og universiteterne og Region 

Sjælland som ‘udbydere’.   t universiteterne bliver tildelt rollen som ‘provider’ af viden og 

kandidater antyder også, at BIOPRO måske alligevel stadig befinder sig på et laissez-faire stadie, 

idet ”... the industry is the driving force, with the other two spirals acting as ancillary supporting 

structures” (Etzkowitz, 2003: 303), og altså ikke selv går ind og spiller en entreprenant rolle. 

Dette peger på, at selvom BIOPRO er langt i udviklingen mod en fuld triple helix-organisation, er 

de alligevel fastholdt i gamle ‘laissez-faire-roller’, når det kommer til samarbejdet, og dermed er 

rollerne uddelt med en traditionel ulighed. Idet deltagernes roller stadig er adskilte sker der 
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ifølge Etzkowitz og Leydesdorff (2000) heller ikke det overlap, som de argumenterer for er 

nødvendig for at skabe de dynamikker, der bidrager til innovation. 

 
 
5.1.2 Rollefordeling på projektniveau 

I de tre projekter vi undersøger, er rollen som projektleder givet til enten den ph.d.-studerende, 

en postdoc eller en ansat forsker ved universiteterne. Projektlederen modtager rådgivning fra 

én til to vejledere, også fra universitetet, som er tilknyttet de specifikke projekter, men som 

typisk også fungerer som rådgiver og vejleder på flere BIOPRO-projekter. I hvert projekt 

deltager én til tre specialister fra industrisiden. I alt består de tre projekter hver især af mellem 

fire og fem deltagere, hvoraf størstedelen, i to af projekterne, er fra universiteterne. 

 

I projekt   er det fra industriens side også opfattelsen, at de agerer ‘bruger’ i forhold til det 

resultat, der i sidste ende skabes ud fra samarbejdet: “Altså, min rolle i det her projekt er helt 

klart at jeg er slutbruger, og dermed er min rolle også  (...) at sikre, at vi kommer videre end bare 

prototypen” (Industrideltager A, bilag 5). Industrideltageren udtrykker samtidig, at det er hans 

ansvar, at samarbejdet skal bære frugt i form af et brugbart resultat. Der er generel enighed 

blandt projektdeltagerne i de tre projekter om, at der er tale om et ‘bruger-udbyder-forhold’, og i 

flere af interviewene refereres der til universiteterne som dem, der skal levere noget til 

industrien (Projekt A, B og C, bilag 2-12). Som triple helix-litteraturen fastslår, så opstår det 

innovative og altså det, der er hensigten med et sådant projekt, i de overlap der er mellem de tre 

institutioner (Bressers, 2012: 677). Men da industrideltageren indtager en traditionel laissez-

faire-rolle, vil de ifølge Etzkowitz og Leydesdorff (2000) gå glip af de fordele, et interdependent 

forhold kan medføre. Ifølge Bressers (2012) vil denne ubalance mellem parterne blandt andet 

resultere i, at det innovative element forsvinder og projektet mislykkes (Ibid: 677). Det vil sige, 

at BIOPRO’s projektdeltagere ikke vil kunne drage nytte af hinandens viden, før de formår at gå 

fra kooperation, den slags samarbejder, hvor deltagerne opnår et givent mål ved at fordele 

arbejdsopgaverne mellem sig (Rochelle & Teasley, 1995), til kollaboration. Sidstnævnte sker 

netop, når projektdeltagernes roller overlapper, og når flere personer i fællesskab når frem til 

løsninger (Heilesen, 2002). Konsekvensen ved denne barriere, at industrideltagerne agerer 

bruger, er altså, at BIOPRO’s deltagere ikke reelt vil kunne lære af hinanden.  

 

Arbejdsfordeling 

I forhold til arbejdsopgaver vil en logisk slutning være, at ‘udbyderen’ vil have den rolle, som er 

ansvarlig for at løfte den tungeste arbejdsbyrde, imens ‘brugeren’ er den, der udstikker kursen. 
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Dog er det i projekt B vejlederens opfattelse, at arbejdsbyrden er jævnt fordelt mellem 

universitetsdeltagerne og industrideltagerne. Dette kan fortolkes ud fra hans fortælling om, 

hvordan industrien og universitetet begge er afhængige af hinanden for at kunne arbejde: “... der 

er også dele af projektet, som ligger ude i industrien, fordi de skal skaffe og lave et stykke 

forarbejde, for at vi kan komme videre, ligesom vi også engang imellem skal lave et stykke 

forarbejde, for at de kan komme videre” (Vejleder 1B, bilag 7). Vejlederen har dermed en 

opfattelse af, at der er balance i forhold til arbejdsfordelingen.  

 

I projekt C har projektlederen dog en ganske anden oplevelse. Han opfatter sine egne 

arbejdsopgaver som værende udelukkende konsulentarbejde: “...de forventer, som jeg opfatter 

det, altid en slags konsulentarbejde, hvor dem fra universitetet (...) er dem, der er lavere.” 

(Projektleder C, bilag 10). Projektleder C bruger her ordet ‘konsulentarbejde’ i sin beskrivelse af 

forholdet til industrien. Dette indikerer en følelse af ulighed i forholdet, idet man i et 

konsulentarbejde sjældent har meget at skulle sige i forhold opgavens mål eller desuden typisk 

ikke selv vil få et produkt ud af det. Etzkowitz (2003) argumenterer i den forbindelse for, at der 

ved et sådant ’top-down’-forhold, forstået som virksomhedernes position til at ’bestille’ et stykke 

arbejde, er risiko for, at der skabes en kløft mellem de samarbejdende institutioner. Denne 

struktur begrænser denne muligheden for at skabe viden i fællesskab (Etzkowitz, 2003). 

Desuden vil top-down-strukturen også en indflydelse på ansattes tilfredshed hvilket kan linkes 

til disses præstation. Er strukturen for centraliseret betyder det, at beslutningsprocesser og 

problemstillinger ikke tilgås i et ligeværdigt fællesskab, hvilket kan virke demotiverende, i 

BIOPRO’s tilfælde, på universitetsdeltagerne (Child, 1984; Courtright, Fairhurst & Rogers, 1989). 

Denne opfattelse af forholdets ulighed udtrykkes yderligere i betegnelsen af universitetet som 

værende ‘lavere’ (Projektleder C, bilag 14). Projektleder C beskriver yderligere, at det er 

virksomhedernes opgaver og virksomhedernes prioriteringer, der er det primære 

omdrejningspunkt for samarbejdet (Ibid.).  

 

Projektlederen begrunder ubalancen i arbejdsfordelingen med, at industrideltagerne ikke har 

sat nok timer af til samarbejdet, og dermed ikke har været involveret i samme grad. Denne 

problemstilling er også bekendt for Birgitte Andersen, der som direktør for Big Innovation 

Centre ofte har bemærket, at industrien ikke sætter nok ressourcer af til samarbejdet (Interview 

 ndersen, 2013). Det er herudover Birgitte  ndersens opfattelse, at der ofte hersker en ‘min-tid-

er-dyr’-attitude hos virksomhederne, hvilket resulterer i, at universitetet varetager den største 

del af arbejdet. Antagelsen fra industrien er altså, i dette perspektiv, at universiteterne har mere 

tid (Ibid).  Hans Fogelberg & Stefan Thorpenbergs (2012) studie af et svensk triple helix-
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initiativ, Lindholmen Science Park, viste ligeledes, at samarbejdet brød sammen, da 

virksomhederne ikke havde ressourcer til at samarbejde med universitetet. I virkeligheden var 

alle aktører ikke ligeligt involveret, hvilket resulterede i, at samarbejdet forblev på papiret. 

 

Projektleder C’s oplevelse af industrideltagernes manglende involvering viser sig også 

yderligere i hans beskrivelse af forholdet: “Jeg vil sige, når jeg spurgte om ting, og når jeg bad om 

ting – fik jeg dem, og jeg fik svar (...) De venter på at blive spurgt, de kommer ikke… de spørger ikke 

hvordan det går. De kommer ikke selv og foreslår ‘jeg kommer forbi [universitetet] og ser, hvordan 

det går, så vi kan snakke sammen’. De ventede altid på, at jeg indkaldte til møder, og at jeg vidste 

ting, og at jeg spurgte om ting” (Projektleder C, bilag 10). Projektlederen beskriver her en følelse 

af envejskommunikation, hvilket igen peger på et asymmetrisk forhold mellem deltagerne i 

projekt C. 

Dette står i stærk kontrast til de oplevelser, projektlederen i projekt   har: “Så det har været 

virkelig motiverende for mig (…), at der er så mange partnere inde over, og som ligesom er 

interesserede i det, man laver. Så jeg ikke bare sidder herinde i mit lille kontor, og at der er ingen 

overhovedet, der er interesserede, i det jeg laver … det er rigtig vigtigt for mig” (Projektleder  , 

bilag 2). Projektleder A er tilsyneladende meget tilfreds med den involvering, der er fra 

industriens side og føler sig dermed ikke isoleret på sit ‘lille kontor’, hvilket indikerer, at der er 

en høj grad af interaktion i projekt A. Denne opfattelse bekræftes yderligere af en 

industrideltager i projekt A, som opfatter sin egen rolle i projektet som værende “...en guide for 

akademia” (Industrideltager A, bilag 5). Dette peger derudover på, at rollerne i projekt A også 

overlapper i den forstand, at industrideltageren indtager en underviserrolle, hvilket er i tråd 

med de anvisninger, triple helix-litteraturen giver (Etzkowitz, 2008).  

Selvom projektlederen i projekt A føler, at der er en stærk involvering fra industriens side, 

oplever industrideltageren selv, at han ikke har tid nok til at involvere sig i BIOPRO: “Tilbage til 

vores egen virksomhed er det så også på sin kant med udfordringer, at få lov til at bruge tid på [et 

projekt i en anden virksomhed] - altså fordi (...) jeg er belagt 80 %, og så kommer BIOPRO lige 

oveni - det er måske ikke noget, mine chefer synes er interessant” (Industrideltager A, bilag 5). 

Industrideltageren fortæller her, at det er en udfordring at retfærdiggøre over for sine chefer, 

hvorfor han bruger så meget tid på BIOPRO, hvis projektet eksempelvis drejer sig om optimering 

i en anden BIOPRO-virksomhed. Til trods for at det kan være en udfordring for 

industrideltageren at sætte mere tid af til BIOPRO, peger ovenstående citat på, at der er stor 

interesse for projektet og en høj grad af involvering.  Teorien understreger da også, at den 

manglende kvantificering af resultater i sådanne projekter gør det svært for industrideltagerne 

at berettige deres rolle i samarbejdet, hvis de ikke kan fremvise håndgribelige resultater 



INTRODUKTION  METODE  TEORI  ANALYSE  DISKUSSION  KONKLUSION 

 

 0 

(Bruneel et al, 2010; Johnson, 2008).  Dette indikerer dog alligevel et ulige forhold mellem 

deltagerne. Selvom rollerne tilsyneladende overlapper i projekt A, er resultaterne fra dette 

projekt ikke anvendelige for industrien, hvilket gør industrien til ’provider’ til universitetet men 

uden at de selv får noget ud af samarbejdet. Dette vil vi gå yderligere i dybden med i afsnittet 

omhandlende interesser. 

 

 

Projektlederrollen 

Hvem der står for de praktiske opgaver i forhold til projektet, såsom mødeindkaldelser, 

referater, projektplaner, statusmøder og lignende, har vi også spurgt til i vores forsøg på at 

skabe indblik i arbejdsfordelingen. Ud fra vores interview fremgår det, at der hersker en generel 

opfattelse i alle projekter af, at disse opgaver hviler på projektlederen og at der i det hele taget 

er en overvægt af arbejde på universitetets side (Projekt A, B og C, bilag 6-16).  

Projektlederne mener da også selv, at de har ansvaret for disse opgaver, dog nævner de alle tre 

nogle forbehold. Eksempelvis fortæller projektlederen i projekt C, da vi spørger til hvem der 

tager sig af de mindre administrative opgaver, at; “Jeg blev kaldt project manager. Jeg valgte ikke 

rollen, men øh.. men det lå meget på mig” (Projektleder C, bilag 14). Dette kan tolkes som en 

opfattelse af, at det er arbejde, som projektlederen er blevet tildelt ufrivilligt. Ordvalget “jeg blev 

kaldt” indikerer også en passivitet eller en distance til den rolle, som han er blevet tildelt. 

 

En hvis passivitet i forhold til projektlederrollen kan også spores hos projektleder A. Han er 

bevidst om, at ansvaret for de mindre administrative opgaver ligger på hans skuldre, men 

nævner det forbehold, at det rent praktisk (endnu) ikke forholder sig sådan: “Ja, altså, det burde 

jo være mig, kan man sige (...) men det har nok været mest dem [vejlederne] til at starte med, men 

det er jo meningen, at jeg skal tage det mere og mere over mine skuldre” (Projektleder A, bilag 6). 

At projektlederen ikke med det samme varetager alle opgaverne, på trods af det tildelte ansvar, 

kan forstås som om at han måske endnu ikke besidder kompetencerne til at bære ansvaret 

alene. Til trods for dette, er det alligevel deres ansvar at sørge for at projektet forløber som det 

skal. I forlængelse af dette kan det nævnes, at denne projektleder samt projektlederen i projekt 

C heller ikke i forvejen har erfaring med projektledelse. Dette kan tænkes at være grunden til, at 

man har valgt at tilknytte en vejleder som også kan rådgive i forhold til projektledelse, eller som 

det er tilfældet i projekt A, overtage nogle af projektlederens definerede ansvarsområder. Dog 

kan dette have den konsekvens at projektlederen vil blive utilfreds og frustreret hvis han ikke 

føler sig kompetent til at udføre opgaven, hvilket kan have en indflydelse på motivationen 

(Bandura, 1977; Hackman & Oldham, 1980: 82-88). 
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I projekt B beskriver projektlederen selv sin rolle som hovedsageligt en koordinerende og 

praktisk orienteret rolle. Da vi spørger, om han er ‘project manager’, udtrykker han det således: 

“Ja, det kunne man kalde det. Ikke fordi det giver dig en masse magt. ‘Managing’, betyder, at man 

koordinerer de forskellige stakeholders og indkalder til møder”. (Projektleder B, bilag 10). 

Projektleder B tilføjer her en pointe om, at projektlederrollen i hans optik ikke nødvendigvis 

betyder, at han har mere indflydelse på projektet. Dermed skelnes der mellem ledelse og 

‘managing’. I det danske sprog bruger man ordet “projektleder” synonymt med det engelske 

‘project manager’. Der er dog en væsentlig forskel mellem de to udtryk. En projektleder har 

indflydelse på eksempelvis visionen og strategien, hvorimod en ‘project manager’ skal varetage 

den rent praktiske/tekniske del af projektet (Larson & Gray, 2011: 15). At projektlederen 

fremhæver denne pointe kan pege på en antagelse om, at han trods sin titel ikke føler, at han 

reelt har den indflydelse på projektet, som titlen normalt ville give, men i stedet blot sørger for, 

at projektets praktiske opgaver bliver løst. Dette indikerer at der ikke nogen reel magt eller 

mulighed for kontrol bag projektlederrollen, hvilket som nævnt kan virke demotiverende 

(Hackman & Oldham, 1980: 82-88). Denne opfattelse deles desuden af en industrideltager fra 

projekt C, “[Projektlederen] har meget været den, der også gjorde tingene, frem for at være den, 

der uddeler opgaver” (Industrideltager 1C, bilag 15). Industrideltageren i projekt C definerer her 

projektlederens rolle som den, der modtager og udfører opgaverne, i modsætning til at være 

den, der ’uddeler’ opgaverne. Dette indikerer igen en opfattelse af projektlederen som ‘udbyder’, 

den der leverer løsningerne, i modsætning til den, der skal bruge løsningerne. Samme 

projektleder fortæller ligeledes, at han ikke bliver inddraget i eller har mulighed for at vide, hvad 

der sker i virksomheden: “[jeg var] en del frustreret over (...), at jeg var project manager men ikke 

vidste hvad [industrideltagerne] lavede, eller hvad de sagde de brugte tiden på i vores projekt, fordi 

det kommer ikke forbi mig. Og der var ikke en klar melding om (...) hvor mange timer de har, eller 

hvad der blev sagt til deres managers inde i virksomheden” (Projektleder C, bilag 14). Selvom han 

er projektleder har han altså ikke nødvendigvis mulighed for at påvirke industrideltagerens 

involvering. Dette indikerer, at industrideltageren i projekt C, efter projektlederens opfattelse, 

ikke kan eller vil dele helt basale informationer.  

 

Som ovenstående indikerer, er der en fælles antagelse blandt projektdeltagerne om, at det er 

projektlederens ansvar at sørge for projektets praktiske opgaver. Hvorfor arbejdet er fordelt på 

denne måde, har vi også spurgt projektdeltagerne om. Projektdeltagernes svar til dette 

spørgsmål afslører yderligere nogle antagelser om projektlederens rolle. Eksempelvis er 

projektlederen, ifølge industrideltager B, ansvarlig for disse opgaver, fordi projektlederen har 
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projektet, “Og projektlederen, det er den person, der har projektet. Det er ikke os. Så den der 

arbejdsfordeling, det er, at projektlederen, per definition, er den, der har projektet” 

(Industrideltager B, bilag 13).  t projektlederen her også bliver defineret som ’projektejer’, kan 

pege på en antagelse om, at ansvaret alligevel går ud over dét at sørge for, at de praktiske 

omstændigheder er i orden. Opfattelsen af at det er projektlederen, der ejer projektet, er også 

intenderet fra ledelsens side.  Ræsonnementet bag tildelingen af projektlederrollen til den ph.d.-

studerende er nemlig ifølge Jesper Bryde, blandt andet, at give ham en følelse af ejerskab (Bryde, 

bilag 4). Følelsen af ejerskab skal virke som en motiverende faktor i forhold til at sikre arbejdets 

fremgang. Dette er en velkendt strategi fra organisationsteorien. Eksempelvis viser Linn Van 

Dyne and Jon L. Pierce’s studie (2004), at “... there is a positive link between psychological 

ownership for the organization and employee attitudes (organizational commitment, job 

satisfaction, organization-based self-esteem), and work behavior (performance and organizational 

citizenship) (ibid: 439). På lignende vis anføres ejerskabet i den generelle motivationslitteratur 

at øge motivationen, idet de deltagende vil føle autonomi og ansvar (Herzberg, et al., 1993). 

Dog ser det ud til, at der også kan være andre grunde til, at ansvaret for disse arbejdsopgaver er 

tildelt forskeren. Som en vejleder i projekt B også forklarer, da vi spørger til arbejdets fordeling; 

”… det lader vi primært de fuldtidsansatte om… (Vejleder 1B, bilag 11). Projektlederen i projekt B 

giver også samme grund; “Og i bund og grund er jeg den, der arbejder fuld tid på det så… ja” 

(Projektleder B, bilag 10). Forskeren har dermed fået rollen som projektleder og tilhørende 

arbejdsopgaver på basis af at være den, der har ”mest tid” til det.  

Et andet perspektiv på årsagen til at arbejdsopgaverne er fordelt som de er, kommer fra en 

industrideltager i projekt C, “Det andet er nok, at gruppen ikke ligefrem står på spring for at tage 

større opgaver med sig fra projektmøderne” (Industrideltager 1C, bilag 15). Dette indikerer en 

modvilje fra de andre projektdeltagere i projekt C i forhold til at påtage sig denne slags opgaver. 

At industrideltageren anskuer det som større opgaver kan også antyde, at han ser det som 

opgaver, der er tidskrævende eller svære, og dermed ikke noget han selv eller de andre i 

projektet har lyst, ressourcer eller muligvis kompetencer til at løse selv. Denne begrundelse 

bekræftes også af projektlederen i projekt C: “... det er meget ubalanceret. Fordi det er mig, der 

skal køre projektet, og det er mig, der skal have den selvmotivation til at fortsætte. Men jeg kunne 

ikke rigtig bede dem om at fordele opgaverne, for det handler meget om at omsætte idéer til 

[teknisk begreb]. Og de [har ikke kompetencer til det], så det var lidt begrænset” (Projektleder C, 

bilag 14). Igen nævner projektleder C en ubalance i forholdet til industrien. Ubalancen i 

forholdet sker ved, at det ikke er muligt for ham at uddelegere projektets opgaver til industrien, 

hvilket betyder, at arbejdet kun kan ligge hos projektlederen.  
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Ansvar 

Som ovenstående indikerer, er der således overensstemmelse i opfattelsen blandt de ansatte i 

BIOPRO om, at ansvaret for de praktiske opgaver i projektet ligger hos projektlederen og 

vejlederne, eller med andre ord, på universitetet. Der er forskellige antagelser tilknyttet 

spørgsmålet om, hvem der bærer ansvaret for projektets succes, og nogle mener, at alle er 

ansvarlige (Projektleder A, bilag 6; Industrideltager 1C, bilag 15), mens andre mener vejlederne 

og projektlederne sammen er ansvarlige (Vejleder 1B, bilag 11; Industrideltager B, bilag 13; 

Industrideltager 2C, bilag 16). Men fælles for alle er, at de alle nævner projektlederen som 

ansvarlig for projektets succes (Projekt A, B og C, bilag 6-16). Som en industrideltager i projekt C 

fortæller: “... det er selvfølgelig [projektlederen] der som projektleder har ansvaret for, at der bliver 

udført noget (…) Og vi kommer så med input om, hvad vi gerne vil have og diskuterer, hvad der er 

muligt og så videre… “ (Industrideltager 2C, bilag 16). Projektlederen mener ligeledes, at han har 

det overordnede ansvar for projektets succes, idet det kun er ham, der kan udføre opgaven rent 

praktisk: “Mig. Som jeg sagde før, virksomheden fungerer lidt som kunde. De siger hvad de vil have, 

de prøver måske nogle ting, når jeg giver en del af mit [arbejde] til at teste. Men det er mig, der 

laver de opgaver. Der er ikke opgavefordeling. Så hvis jeg ikke laver ting færdige, så kommer der 

ikke noget ud af projektet” (Projektleder C, bilag 14).  nsvaret er dermed tildelt på samme 

grundlag som projektlederrollen, det vil sige ud fra en anerkendelse af, at kun projektlederen 

har de teknologiske kompetencer til at udføre opgaven. Det kan således være problematisk at 

universitetet og i de fleste tilfælde, projektlederen har overvægten af arbejde og ansvar, 

samtidig med at han ikke har reel mulighed for at påvirke projektets retning, idet dette 

potentielt kan skabe frustrationer og dermed blive en barriere for samarbejdet. 

 

5.1.3 Delkonklusion - Rollefordeling  

Som det fremgår af ovenstående analyse, agerer universitetet stadig en traditionel laissez-faire-

rolle som ‘udbyder’ til industrien. Dette konkluderes på baggrund af visionen, som angiver 

universitetet som ‘provider’, idet grundlaget for organisationen er at skabe løsninger for 

industrien. På denne måde er der i BIOPRO ikke tale om et jævnbyrdigt rolleoverlap, hvor begge 

aktører indtager en udbyder-/bruger-rolle. 

På projektniveau er det ligeledes perceptionen i alle projekter, at rollen som ‘udbyder’ ageres af 

universitetsdeltagerne. Dog er der rolleoverlap i projekt  , hvor industrideltageren agerer ’guide 

for akademia’, og idet universitetsdeltagerne har drejet projektets mål mod et spin-off i form af 

en p.hd.-afhandling med stor forskningsværdi. 
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Størstedelen af projektdeltagerne er desuden af den opfattelse, at ansvaret for projektets succes 

og arbejdsbyrden i form af praktiske opgaver primært ligger hos projektlederen. Til trods for 

dette har projektlederen i projekt B og C ikke meget indflydelse på projektets retning. I projekt A 

og B oplever projektlederne, at forholdet er jævnbyrdigt trods overvægten af arbejdsopgaver og 

ansvar på universitetets side. I projekt C er dette dog ikke tilfældet. Projektleder C opfatter sin 

egen rolle som værende ‘konsulent’ for industrien. Dette skyldes, at det kun er projektlederen, 

der har kompetencer til at udføre den teknologiske del af opgaverne, hvilket indikerer et ulige 

forhold i projekt C. 

 

 Således kan der være en potentiel barriere i BIOPRO, idet at overvægten af arbejde og 

ansvar ligger på universitet, og idet industrideltagerne i projekt B og C ikke er 

tilstrækkeligt involverede. 

 Det er også en barriere i projekt C, at industrideltageren ikke har mulighed for at 

involvere sig i projektet på grund af manglende kompetencer. 

 Uligheden i forhold til fordeling af roller, ansvar og arbejde, opfattes dog ikke som en 

barriere i projekt A og B. 

  

Sidst men ikke mindst viser analysen, at projektlederrollen ikke er selvvalgt, og at den giver 

ansvar for projektets succes og fremgang, men ingen reel indflydelse. I projekt A og C ligger 

projektlederrollen på personer, som er uerfarne både i forhold til samarbejde med industri og i 

forhold til projektledelse. 

 

 Således kan der være en potentiel barriere i BIOPRO, idet projektlederrollen gives til 

projektdeltagere, som ikke har erfaring med projektledelse. 

 Ligeledes kan der være en potentiel barriere i, at projektlederen har ansvar men ingen 

reel indflydelse i projekt B og C. 

Hvor ovenstående analyse identificerer hvordan arbejdsbyrde og ansvar er fordelt mellem 

projektdeltagerne, det vil sige, mængden af arbejde de hver især lægger i samarbejdet, vil 

følgende analyse identificere projektdeltagernes interesser, det vil sige dét de får ud af 

samarbejdet. 

 

5.2 Interesser 
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Samstemmelsen af separate interesser er ifølge en vejleder i projekt A projektets største 

udfordring: “... man [skal] have en viden om, hvad det er, den anden part har en interesse i at opnå, 

og hvis det er rimeligt samstemt, jamen så har man mulighed for at arbejde på noget, som opleves 

som succesfuldt for begge parter” (Vejleder 1 , bilag 7). Dette er også et stort tema i både i triple 

helix-litteraturen og UI-litteraturen, som fremsætter, at universitetets og industriens 

divergerende interesser kan skabe konflikt, selvom de ikke nødvendigvis afviger fra de fælles 

mål  (Bruneel et al, 2010; Fogelberg & Thorpenberg, 2012; Kozlinska, 2012; Peterka et al., 2012 

Tartari et al, 2012). Derfor har det følgende afsnit til hensigt at analysere den fremstillede data i 

forhold til interesser på henholdsvis institutionsniveau såvel som på projektniveau. 

 

5.2.1 Interesser på institutionsniveau 

Først analyseres de observerbare interesser. Det vil sige de interesser, som er blevet defineret af 

BIOPRO som samlet enhed, og som der til en hvis grad må forventes at være enighed omkring.  

BIOPRO blev initieret i 2012 ud fra et ønske om at skabe et ’biotech cluster’ med stærk 

inspiration fra Silicon Valley (BIOPRO pp 1, bilag 18). Deres vision er defineret således: “BIOPRO 

shall be a worldclass cluster for applied research in full scale biotechnology manufacturing 

creating innovative and sustainable solutions” (Ibid.). Denne vision er blevet til gennem 

workshops, hvor både universitet og industri var repræsenteret. Dette viser sig også i vores 

interview, hvor flere af vejlederne fra begge universiteter samt deltagere fra industrien 

fortæller, at de har været med fra starten af. De har således været medvirkende til at bestemme 

og definere BIOPRO’s grundlag og dermed deres fælles interesse (Vejleder 1 , bilag 7: Vejleder 

2A, bilag 8) Dette er også en strategi, Birgitte Andersen klart tilsluttede sig, da vi interviewede 

hende til Triple Helix-konferencen i London: “... hvor der er mange aktører fra organisationer 

med hver deres mål og motiver, er det essentielt at skabe en ‘common challenge’ (Interview 

Andersen, 2013). Vigtigheden af dette bliver da også bekræftet i Peterka et al.’s (2012) studie af 

en triple helix-organisation, som netop fejlede, idet det ikke lykkedes at holde kursen mod det 

fælles mål, men i stedet lod aktørernes separate interesser styre (Ibid: 867).  

BIOPRO er tilsyneladende bevidste om, at de udover at have denne fælles vision også har 

separate interesser i samarbejdet. Der skelnes altså mellem fælles og separate interesser 

(Börzel, 1998). I forhold til dette har BIOPRO formuleret aktørernes forskellige ‘raison d’être’ 

samt deres ‘guiding stars’, det vil sige deres separate interesser: 
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I BIOPRO anses det som muligt at samstemme disse separate interesser. Dette gøres ud fra et “... 

fundamental belief that by joining forces we can reach our guiding stars and flourish” (BIOPRO pp 

1, bilag 18), BIOPRO’s deltagere er altså indgået i et forhold, hvor man er blevet enige om et 

fælles mål, som kun kan opnås ved at samarbejde, men de har også brug for hinanden, for at få 

deres separate interesser opfyldt. Dermed har aktørerne i BIOPRO en fælles interesse i at få 

samarbejdet til at fungere. Aktørernes separate interesser anses i BIOPRO derfor heller ikke som 

værende i konflikt med hinanden, men i stedet gensidigt komplementære. Antagelsen er, at 

Region Sjælland vil have interesse i at facilitere samarbejdet, idet det vil gøre regionen mere 

tiltrækkende. Universitetet vil have interesse i at samarbejde, fordi de vil kunne teste i fuldskala 

og på den måde blive ledende i forskningen på deres specifikke områder. Yderligere vil 

industrien have interesse i samarbejdet, så de dermed kan blive mere konkurrencedygtige 

grundet deres adgang til universitetets nyeste viden. 

 

Sammenligner man BIOPRO’s fælles definerede ‘guiding stars’ eller interesser, er de da heller 

ikke i konflikt med hinanden ved første øjekast. Alligevel er der nogle faktorer, der skal opfyldes, 

før parterne kan nå disse interesser. For at universiteterne kan opfylde sine egne interesser om 

at blive et globalt ledende forskningsmiljø via samarbejdet med industrien, kræver det, at de får 

adgang til fuldskalatest og adgang til industriens erfaringer og data. For at industrien kan opnå 

sin interesse om at fordoble sit output via samarbejde med universiteterne, kræver det, at 

forskerne leverer nogle brugbare modeller og resultater. Samarbejdet i BIOPRO bygger således 

på en forventning om, at disse interesser vil blive gensidigt opfyldt. At disse forventninger bliver 

imødekommet er en forudsætning for deltagernes motivation og velvilje til at samarbejde, og 

dermed samarbejdets succes (Bruneel et al., 2010; Tartari et al., 2012).  

 

5.2.2 Interesser på projektniveau 
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Ovenstående beror på de interesser, som er defineret i fællesskab i BIOPRO. Dette er dog langt 

fra en definition af alle de interesser, som de individuelle aktører har i forhold til BIOPRO-

samarbejdet. Derfor skal dette suppleres med projektdeltagernes egne forventninger og 

perceptioner af, hvad de selv og de andre i projektgruppen får ud af samarbejdet, det vil sige, 

hvilke interesser de forventer eller allerede har fået opfyldt via samarbejdet. En 

universitetsdeltager udtrykker: “Jeg tror, det er vigtigt at vide, hvad det er, som alle de involverede 

parter har en interesse i at få ud af det, og have respekt for det” (Vejleder 1A, bilag 7). Dette har vi 

undersøgt ved i interviewene at spørge ind til, hvorfor projektdeltagerne er med i projektet, 

hvad de forventer at få ud af projektet, hvad der motiverer dem i forhold til samarbejdet, og 

hvad der skal til for, at det bliver et godt samarbejde. De ovenstående identificerede separate 

interesser for henholdsvis universiteterne og industrien er umiddelbart gensidigt 

komplementære. Selvom det på overfladen ser ud til, at der er en forventning blandt BIOPRO’s 

projektdeltagere om, at deres forskellige interesser vil blive mødt, er der på et dybere niveau 

alligevel også perceptioner om det modsatte. 

 

Projektets forskningsværdi 

Da vi spørger en vejleder i projekt B om, hvad der motiverer ham i forhold til samarbejdet, 

fortæller han at: “... det var spændende, at der var en præmis, der handlede om at give 

universiteterne adgang til fuldskalaproduktionsudstyr, fordi det kunne give os noget direkte 

feedback på, hvad der virker, og hvad der ikke virker (Vejleder 1B, bilag 11). Denne 

motivationsfaktor er han ikke ene om. Da vi spørger universitetsdeltagerne, hvorfor de er med i 

projektet, fremhæver størstedelen nemlig, at det, at kunne arbejde med fuldskala, ville være “... 

næsten drømmen” (Projektleder CB, bilag 10). Fra universiteternes side er deltagerne altså først 

og fremmest motiveret af udsigten til at få opfyldt egne interesser i forhold til at få adgang til 

test i fuldskala (Projektleder A, bilag 6; Projekleder B, bilag 10; Projektleder C, bilag 14). 

 Grunden til at test i fuldskala er en interesse skyldes et ønske om at se, hvordan teorien klarer 

sig i praksis. Som en vejleder i projekt A svarer, da vi spørger ind til, hvad han motiveres af:  

 

“Det er jo at se, at det her, vi går og laver i hverdagen, kan bruges ude i den virkelige verden, og 

man kan sige, det har vi jo set før, at det kan, men det, der ligesom fangede mig, som jeg også tror 

var salgsargumentet: det her foregår virkelig ude i de reelle processer. Det er jo ikke så tit, vi når 

derud. Så laver man nogle små forsøg - enten hos os eller ude hos dem, får prøverne her ind og 

laver nogle målinger i laboratoriet. Men at komme ud direkte og kunne tage prøver ud fra deres 
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store [produktionsapparater] og reelle produktion. Det er ikke så tit vi kan det” (Vejleder 1 , bilag 

7). 

 

Dette peger på, at universitetsdeltagerne i BIOPRO er drevet af en nysgerrighed til deres fag, 

hvilket også er i overensstemmelse med teorien, som anfører at “...scientists are willing to accept 

lower wages in order to work within the institutions of science, indicating that many scientists are 

motivated by intrinsic goals” (Stern, 2004; Cohen and Sauermann, 2007 i Bruneel, 2010: 859). I 

teorien om divergerende interesser fremhæves det i den forbindelse, at der er en konflikt 

mellem universitetets ideal i forhold til at skabe videnskab for videnskabens skyld, de førnævnte 

Mertonianske idealer, og industriens interesse i og afhængighed af at kunne anvende den viden, 

der bliver skabt (Bruneel et al., 2010; Tartari et al., 2012). At begrænse sit forskningsspørgsmål 

til hvordan en bestemt proces optimeres eller et kommercielt produkt kan forbedredes, som det 

er tilfældet i BIOPRO, strider imod Mertonianske idealer (Ibid.). Konflikterne opstår dermed på 

grund af aktørernes forskellige antagelser om, hvad forskningen er, bør være og skal kunne. 

Eksempelvis kan det betyde, at der opstår splid i forhold til forskerens ønske om at forholde sig 

kritisk i sin søgen efter den rene videnskabelige sandhed. En sandhed som ifølge filosoffen John 

Dewey ikke kan findes i private virksomheders interesse; “Scientific principles and laws do not lie 

on the surface of nature. They are hidden, and must be wrested from nature by an active and 

elaborate technique of inquiry” (Pickover, 2008). Dermed kan der opstå konflikter på et helt 

grundlæggende niveau. “For some, this focus on commercialization undermines the public 

commons of science, weakening the institutions of open science through the imposition of private 

norms on public activities” (Bruneel, et al., 2010: 859-860). Den primære interesse hos 

virksomhederne i BIOPRO er da også, ligesom teorien anslår, at øge sin konkurrencedygtighed. 

“Det er netop (...) den nyere viden, der bliver udviklet ude på universiteterne, som skal på én eller 

anden måde ind i virksomheden og bidrage til optimering. Det er det, som er vores forventning” 

(Industrideltager B, bilag 13). Dette er de øvrige industrideltagerne enige i. De nævner blandt 

andet adgang til ny eller ‘state of the art’-viden og videndeling som det, der skal forbedre og 

effektivisere deres processer, og dermed gøre dem mere konkurrencedygtige (Industrideltager 

A, bilag 9; Industrideltager B, bilag 13; Industrideltager 1C, bilag 15; Industrideltager 2C, bilag 

16). En vejleder i projekt B har også forventning om, at de som universitet skal hjælpe industrien 

til at få denne interesse opfyldt: “... jeg tror, der er en klar forventning om, at vi kan lave nogle 

forbedringer, som kan være med til at gøre nogle processer bedre; at [virksomhederne] kan spare 

nogle penge; at de kan effektivisere deres produktion. Så det tror jeg, der er en klar forventning 

om” (Vejleder 1B, bilag 11).  
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Sagt med en industrideltagers ord, er det altså industriens primære interesse, at projekterne har 

“... et mål som vi kan... måle!” (Industrideltager B, bilag 13), hvorimod det er universiteternes 

primære interesse, at projekterne har et mål om at teste og skabe kvalitetsforskning. 

 

Selvom ovenstående divergerende interesser umiddelbart kan lægge op til konflikt mellem 

universitetsdeltagerne og industrideltagerne i BIOPRO, ser det alligevel ikke ud til at være 

tilfældet. Projektlederen i projekt B fortæller: “Jeg er forsker, men jeg er også ingeniør. Og vi er 

ikke i ‘afdelingen for rene videnskaber’. Vi er ingeniører, så vi sigter efter, at vores forskning kan 

anvendes på et tidspunkt af nogen, og at det er brugbart” (Projektleder B, bilag 10). 

For universitetsdeltagerne i alle tre projekter er der generelt en perception af og en interesse i, 

at forskning skal være anvendelig frem for alt (Projektleder A, bilag 6; Vejleder 1A, bilag 7; 

Vejleder 2A, bilag 8; Projektleder B, bilag 10; Vejleder 1B, bilag 11; Vejleder 2B, bilag 12; 

Projektleder C, bilag 14). I projekt B fremhæver vejlederen også eksempelvis dét at være nyttig, 

at få deres forskning bragt i spil samt at forbedre virksomhedernes nuværende processer, som 

en motiverende faktor (Vejleder 1B, bilag 11). Skellet mellem universitetet og industrien, og 

dermed grundforskning og anvendt forskning, er ifølge en vejleder i projekt A også blevet 

mindre: “Næsten alle, der arbejder i R&D-afdelinger i industrien har i dag en universitetsgrad. Det 

var anderledes for blot 10 år siden. Men nu er der større konkurrence,  og (…) skellet mellem 

grundvidenskab og anvendt videnskab er blevet mindre” (Vejleder 2A, bilag 8). 

Dette peger på, at universitetsdeltagerne og industrideltagernes i BIOPRO alligevel har samme 

interesse; nemlig at skabe anvendelig forskning til industrien. Man vil derfor i første instans 

måske forvente, at der ikke vil være de store konflikter projektdeltagerne imellem.  

 

Dog indikerer nedenstående, at der alligevel potentielt kan være modstridende interesser. 

Selvom begge parter muligvis er styret af et ønske om at skabe brugbare resultater for 

industrien, kan der stadigvæk opstå konflikt i forhold til forskningens værdi. I projekt B 

reflekterer projektlederen over, hvad det vil sige at være ingeniør og dét at være forsker: 

 

“Jamen, jeg er ingeniør, så måden jeg kan lide det på, er at det er brugbart. Men jeg er også forsker, 

så jeg ved også, at det betyder, at den forskning, du kan lave, er en smule mere begrænset. Det er 

rigtigt, at vi sørger for at lave ting, som vi mener også kan formidles som artikler eller på 

konferencer (...) Men dét, at det er så anvendt, tvinger os til at tænke over, hvordan vi kan sælge - 

jeg ved, jeg bruger det forkerte ord - hvordan vi kan disseminere dette til forskningsmiljøet. Fordi, 

selvfølgelig, hvis det bare er et spørgsmål om at løse et problem, som [virksomheden] har i sin 

installation, så er det ikke forskning. Det vil sige, at vi nogle gange må tænke lidt mere på, hvordan 
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vi skal gøre det, eller hvilken forskningsværdi, det har. Nogle gange er forskningsværdien ikke 

projektets mål, eller de ligner hinanden, men er ikke ens, og så vil artiklen fokusere på noget andet” 

(Projektleder B, bilag 10). 

 

Der er ifølge projektleder B ikke nødvendigvis forskningsværdi i de problemstillinger, som 

industrien står med, og dermed er det ofte op til ham selv at dreje problemstillingen, så den 

bagefter kan ‘sælges’ til forskningsmiljøet. Dette indikerer, at interesserne mellem universitet og 

industri alligevel kan være i konflikt i BIOPRO, og at der tilsyneladende skal arbejdes lidt ekstra 

på universitetssiden for at få deres interesser opfyldt også. Perceptionen om at projektet ikke 

nødvendigvis som udgangspunkt har stor forskningsværdi, kan ligeledes observeres hos en 

vejleder i projekt B: 

 

“Det gav mig jo også nogle forventninger om, at vi måske i nogen grad gik ind og løste nogle 

opgaver for industrien, som ikke nødvendigvis har voldsom stor forskningshøjde, men som mere er 

praktiske ingeniøropgaver. Så derfor havde jeg ikke en forventning om at, vi nødvendigvis ville 

rykke forskningsgraden meget langt i det her projekt, men vi kunne i højere grad spille på at få 

nogle teknologier ud i virksomhederne, som er kendte hos os, men hvor anvendelsen måske er 

begrænset. Og det giver nogle begrænsninger i forhold til, hvordan publikationsegenskaberne er i 

det her…” (Vejleder 1B, bilag 11). 

 

Publikationsegenskaberne eller forskningsværdien er dermed en interesse, som kun delvist 

bliver mødt i projekt B. Når universitetsdeltagerne taler om ‘forskningsværdi’, kan det tolkes på 

forskellig vis. Om forskningen er værdifuld kan bestemmes af, hvorvidt projektdeltageren selv 

føler, at det lever op til eksempelvis Mertonianske idealer. Men en anden tolkning kan være, at 

forskningen ikke lever op til de akademiske krav, der stilles til akademiske artikler som 

forskerne skal producere ud fra samarbejdet. Som en vejleder i projekt B udtrykker det: ”Vi er 

ikke bare et serviceorgan, vi har også en produktion at levere, enten om det er i forhold til 

kandidater, det er publikationer, så der skal være en respekt for, at alle har et produkt, de skal have 

ud af det her” (Ibid.) Bruneel et al. (2010) tilføjer i forhold til dette at: ”The priority of 

establishing reputation through publication is critical to academic success and/or career 

sustainability. Academics often have to engage in ’status competitions’ with their peers, based on 

publication records, institutional affiliations and prizes” (2010: 859). Forskningsværdien er altså 

vigtig, hvis ikke på grund af forskerens egne idealer om, hvad forskning skal være, så på grund af 

forskerens akademiske karriere. Der er dog ikke altid respekt for dette fra industriens side. 

Dette kan eksempelvis tolkes ud fra en industrideltager i projekt  ’s udtalelse om, at det er hans 
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job “... at sikre, at det holder hele vejen igennem, og at det ikke kun bliver nogle akademiske 

knæøvelser” (Industrideltager A, bilag 9). På denne måde er der måske ikke altid en 

anerkendelse eller forståelse fra industriens side af, at de ‘akademiske knæøvelser’ rent faktisk 

er livsnødvendige for en forsker, hvilket kan tænkes at skabe konflikt på den længere bane.  

På institutionsniveau har universitetet, som nævnt, i forlængelse af dette også en interesse i at 

projekterne har høj forskningsværdi, fordi det er deres ‘guiding star’ at blive et ledende 

forskningsmiljø. Men da universitetsdeltagerne i BIOPRO tilsyneladende accepterer, at 

projekterne ikke nødvendigvis som udgangspunkt har forskningsværdi, og at de i stedet selv 

aktivt skal dreje projekterne hen mod noget, der kan ‘sælges’ til forskningsmiljøet, peger det på, 

at det ikke er deres prioritet at opfylde egne institutionelle interesser. På denne måde kan det 

være en barriere for samarbejdet, at universitetsdeltagerne bliver sat på ”overarbejde”, for at 

kunne opfylde både industriens og universitetets institutionelle interesser. 

 

Privat og offentlig viden 

Hvad der bør være privat viden, og hvad der bør være offentlig viden, er ligeledes et punkt, hvor 

industrien og universiteterne kan have forskellige interesser. I projekt B fortæller 

projektlederen om en situation, der betød, at projektet måtte tage en uventet drejning, “... vi 

havde brug for en masse eksperimentel data. (...) Og det var ikke klart, om det var muligt at få 

denne data” (Projektleder B, bilag 10). Ved projektets udgangspunkt var det hensigten, at 

projektlederen skulle modtage data fra en af industrideltagerne. Dette ønske blev dog ikke mødt, 

og projektlederen var derfor nødsaget til at finde svar i litteraturen i stedet for at udføre de 

planlagte forsøg. Dette betød også, at projektlederen i denne omgang heller ikke fik adgang til at 

teste i fuldskala. Dette var dog ifølge projektlederen ikke et problem, da han var bevidst om og 

accepterede fra start af, at dette var et projekt, som skulle gennemføres og give resultater på 

meget kort tid (Ibid.). 

I projekt C fortæller projektlederen ligeledes om en lignende situation, hvor han oplevede, at 

industrien ikke ville dele den data, som han skulle bruge til at udføre sit arbejde. Ifølge 

projektlederen var det hans opfattelse, at alle i projektet var enige i, at han skulle modtage 

denne data fra den pågældende industrideltager. Projektleder C forklarer situationen således: 

 

“Jeg synes, det var klart, hvad vi skulle, og der var en antagelse om, at [det der skulle bruges] 

eksisterede, og hvad vi skulle have adgang til. [Men senere] sagde [industrideltageren], at de ikke 

har sagt ja. Men de har i hvert fald ikke sagt nej. (...) Og så begyndte jeg at spørge om information, 

men (...) de gav ikke noget. Og sagde ”ah, men I kan bare beskrive noget generelt”. Men jeg kan ikke 

simulere en proces, hvis jeg ikke ved, hvad der sker. Ellers er det bare noget fiktivt, og du kan ikke 
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bruge resultaterne til noget. (...) Jeg kunne ikke få noget svar fra [industrideltageren], og jeg var 

lidt ”okay, hvad sker der?” og så hører jeg, at de har brokket sig (...). Og så sagde vi så stop. Og nu 

skal jeg fortsætte med [en anden industrideltager]” (Projektleder C, bilag 14). 

 

Projektleder C fortæller her, hvordan han oplever, at industrideltageren ikke vil melde klart ud, 

at de ikke vil dele den data, som projektlederen troede var aftalt på forhånd, at han skulle have 

adgang til. Flere gange under interviewet fremhæver projektlederen, at det undrer ham, at 

industrideltageren ikke har kommunikeret, at ”den information kommer du aldrig til at få, så vi 

skal finde en løsning på det” (Ibid.). I stedet har industrideltageren ifølge projektlederen bedt om, 

at der bliver lavet noget ’generelt’, det vil sige uden brug af specifik data fra industrideltageren. 

Dette indikerer, at projektlederen har en opfattelse af, at industrideltageren handler 

opportunistisk, og det kan pege på en antagelse om, at han ikke spiller med åbne kort. Da vi 

spørger til, hvorfor projektlederen tror, at denne situation opstod, forklarer han det således: 

 

“Ja, fordi jeg ikke ved, hvad der blev sagt inde i deres virksomhed. Og (…) én af de svære ting ved at 

arbejde med virksomheder er, at dem du skal arbejde med, skal være meget klar over, hvad er 

fortroligt. Og det er ikke alle ting, der er fortrolige. Bare fordi de giver mig en generel opskrift på 

deres processer, det har ikke en betydning. For det første kan jeg ikke gå ud og sælge den, fordi jeg 

er under en fortrolighedsaftale. [For det andet], er der ikke nogen, der kan køre en proces, de har 

kørt i 20 år (...) bare fordi jeg har en generel opskrift. (...) Så jeg ved ikke om de blev strammet oppe 

fra i virksomheden (...), eller om de var selv bange for pludselig at give noget, de selv havde lavet 

(...) væk. Det ved jeg ikke”. (Ibid.). 

 

Projektlederen opstiller her fire mulige forklaringer på, hvorfor industrideltageren, ud fra hans 

synspunkt, ikke var villige til at dele data med ham. Én grund kan være, at industrideltageren 

simpelthen ikke er klar over, hvilke data han må dele, og hvilke han ikke må dele, og derfor 

vælger en sikker strategi ved ikke at dele. En anden mulig grund er, at industrideltageren fra 

ledelsen har fået specifikt at vide, at han ikke må dele den pågældende data. En tredje grund kan 

ifølge projektlederen være, at industrideltageren ikke er villig til at dele denne data, idet det er 

noget, han har arbejdet på længe, og som han så pludselig bare skal give væk. Dette kan skyldes 

industrideltagerens ønske om, ud fra et strategisk synspunkt om at forblive uundværlig for 

virksomheden, samarbejder og videndeler i mindre grad. Den fjerde forklaring kan ligge i, at 

industrideltageren ikke har tillid til, at projektlederen ikke vil misbruge den viden, han får for 

egen vinding. Industrideltagerens uvillighed i forhold til at dele data forklares i teorien ved, at 

det anses for værende industriens primære interesse at indfange ny viden og holde denne 



INTRODUKTION  METODE  TEORI  ANALYSE  DISKUSSION  KONKLUSION 

 

 0 

hemmelig for at sikre sin position på markedet (Bruneel et al, 2010: 858). Et grundlæggende 

princip for virksomheden er derfor, at konkurrerende virksomheder ikke har eller får mulighed 

for at tilegne sig denne viden. Industriens interesse i hemmeligholdelse står dermed også i stærk 

kontrast til universitetets interesse i at dele viden, som Paul A. David & Partha Dasgupta (1994) 

pointerer: ”While universities are primarily driven to create new knowledge and educate, private 

firms are focused on capturing valuable knowledge that can be leveraged for competitive 

advantage” (Dasgupta & David, 1994 i Bruneel et al., 2010). Dette medfører yderligere nogle 

strukturelle barrierer i forhold til industriens samarbejde med universitetet. Mange private 

virksomheder har som konsekvens opstillet strenge regler for, hvad de ansatte må og ikke må 

dele med udenforstående af virksomhedens intellektuelle ejendom og teknologisk knowhow.  

 

At universitetsdeltagerne ikke får imødekommet deres interesse i at teste i fuldskala eller 

modtager den data, de skal bruge, og at projekterne ikke som udgangspunkt har 

forskningsværdi, rummer som nævnt konfliktpotentiale. Der kan dog være formildende 

omstændigheder:  

 

“... forventningerne [var] ikke høje til at vi nødvendigvis ville have meget høj produktion på et 

projekt som det her, men vi ville i den grad få skabt nogle relationer, skabt basis for fremtidig 

samarbejde, få skabt nogle succeshistorier ude i industrien, det var mine forventninger. Dem synes 

jeg er blevet opfyldt og jeg tror også vi er kommet ind i den fase hvor vi kan se at der kan komme 

produktion ud af det også i forbindelse med videnskabelige arbejder. Men man kan ikke altid få 

begge dele og vi prøver at finde balancen”  (Vejleder 1B, bilag 11).  

 

Her kan det tolkes, at det ifølge vejleder B er acceptabelt, at universitetsdeltagerne ikke får det 

ud af samarbejdet, de skulle have, idet han har en tiltro til, at dette dog snart vil ske. Han har 

dermed en forventning til at hans arbejde i én eller anden forstand vil blive gengældt. Dette er, 

hvad Peter Blau (2009) kalder ‘reciprocity’, hvilket han definerer som: “… an equilibrating force, 

the assumption being that every social action is balanced by some appropriate counteraction” 

(Ibid: 336). I forlængelse af dette ser vejleder B det som et trade-off, hvor han til gengæld får 

nogle andre interesser opfyldt. For det første får han sin interesse i at opbygge relationer til 

industrien opfyldt. Dette nævnes ligeledes som motivationsfaktor hos universitetsdeltagerne i 

projekt A og B (Projektleder A; bilag 6; Vejleder 2A, bilag 7; Vejleder 2A, bilag 8; Projektleder B, 

bilag 10; Vejleder 1B, bilag 11; Vejleder 2B, bilag 12). Samme vejleder fra projekt B forklarer, at 

det også er i universitetets interesse at: “... få skabt et netværk for nogle af de folk, der er 

involveret, der så forhåbentligt havner de steder senere” (Vejleder 1B, bilag 11). Relationen med 
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virksomhederne er altså vigtig for universitetsdeltagerne i forhold til interessen i at skabe 

jobmuligheder senere hen. I projekt C har projektlederen netop fået et job undervejs i projektet, 

dog i en virksomhed der ikke er tilknyttet BIOPRO (Projektleder C, bilag 14). Derfor er 

interessen for at skabe relationer ikke nødvendigvis til stede eller lige så høj hos denne deltager. 

En anden formildende omstændighed i forhold til barriererne grundet i forskellige interesser, 

kan være universitetets interesse i at skabe succeshistorier: “Det primære er, i et projekt som det 

her, at skabe en præcedens til, at det her var en god historie, at vi bliver en attraktiv 

samarbejdspartner (Vejleder 1B, bilag 11). For denne vejleder er det således i universitetets 

interesse at få et godt samarbejde med industrien op at stå, idet de gerne i fremtiden vil kunne 

tiltrække endnu flere industri-samarbejder. “Past collaborations can also enable an academic to 

establish a track record (...) showing their ability to deliver high-quality research as well as 

industry-relevant knowledge” (Tartari et al, 2012: 661). Dette kan indikere, at 

universitetsdeltagerne i projekt B er mere motiverede i forhold til samarbejdet på baggrund af 

deres interesse i at skabe et netværk og et godt omdømme, end for at skabe kvalitetsforskning. 

Universitetets, på institutionsniveau, ‘guiding star’ om at blive et ledende forskningsmiljø, er 

således ikke nødvendigvis guidende for universitetsdeltagernes personlige interesser. 

 

5.2.3 Delkonklusion - Interesser 

På institutionsniveau har industrien og universiteterne fælles interesse i at samarbejde, idet de 

har brug for hinanden, for at opnå den fælles definerede vision. Universitetet har brug for 

adgang til industriens data og fuldskalaanlæg for at opnå sin interesse i at blive et ledende 

forskningsmiljø.  Industrien har derimod brug for adgang til universitetets viden for at fordoble 

deres output. Teorien peger dog på, at der eksisterer divergerende interesser i forhold til 

universiteternes interesse i at skabe resultater med høj forskningsværdi, og virksomhedernes 

interesse i at skabe resultater på bundlinjen. 

Disse divergerende interesser blev også identificeret på projektniveau, hvor 

universitetsdeltagerne i projekt B og C udtrykker, at der som udgangspunkt ikke er stor 

forskningsværdi i projektet, og at det kræver lidt ekstra arbejde fra universitetsdeltagernes side 

at dreje det hen mod deres interesse i forhold til at skrive artikler. Desuden får 

universitetsdeltagerne i projekt B heller ikke mulighed for at teste i fuldskala, da det i stedet 

prioriteres at skabe et hurtigt og brugbart resultat til industrideltagerne. Universitetet som 

institution opnår, i projekt B og C, dermed ikke deres ’guiding star’ om at blive det ledende 

forskningsmiljø. I projekt A opnår universitetet til gengæld denne ’guiding star’, idet projektet 
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har høj forskningsværdi. Dette er dog på bekostning af industrien, som ikke opnår deres ’guiding 

star’ om at fordoble deres output. 

 

 Således kan det være en potentiel barriere for samarbejdet i BIOPRO, at der i alle 

projekterne er deltagere, som ikke får deres interesser opfyldt. 

 

I projekt B og C er der ligeledes divergerende interesser i forhold til privat og offentlig viden. 

Projektlederne skal have adgang til data fra industrien for at øge projektets forskningsværdi, 

men denne data bliver hemmeligholdt af industrideltagerne. Projektleder C begrunder 

industriens hemmeligholdelse med, at industrideltagerne ikke selv er bevidste om, hvad der i 

deres virksomhed er fortrolig viden, og hvad de gerne må dele, eller at de i så fald ikke er villige 

til at dele data på grund af manglende tillid. 

 

 Således kan det være en potentiel barriere for samarbejdet i BIOPRO, at der i projekt B 

og C ikke er tillid fra industrien, hvilket betyder, at de ikke deler data. 

 

I projekt B opfattes det ikke som en barriere, at interesser der har indflydelse på projektets 

forskningsværdi ikke bliver opfyldt, idet det anses, at personlige og andre interesser i stedet 

bliver opfyldt, såsom at bidrage med nyttig viden og skabe relationer til industrien. Dette 

indikerer dog samtidig en konflikt i forhold til optimering af universitetsdeltagernes egne 

personlige interesser, relationer, og universitetets interesse, forskningsværdi.  

 

 Dermed kan det være en formildende faktor, at universitetsdeltagerne får opfyldt 

personlige interesser der er komplementære med industriens interesser, men en 

barriere at de ikke opfylder deres institutions interesser. 

 

5.3 Tid og proces                          

5.3.1 Tid og proces på institutionsniveau 

På institutionsniveau spiller ph.d.-processen en rolle i forhold til et samarbejde. Et ph.d.-studie 

har en hel specifik tidsramme på 3 år og består af retningslinjer og mål, som skal følges og 

opnås, før den studerende kan færdiggøre sit studie. Denne tidshorisont kan være svær at forene 

med den tidshorisont, BIOPRO’s projekter arbejder med. Da BIOPRO’s grundlag beregner sig til 

en periode på 2 år, er det nødvendigt, at nogle af projekterne afsluttes inden for denne horisont, 

idet BIOPRO på nuværende tidspunkt er afhængig af funding. Hvis BIOPRO som organisation 
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ikke er i stand til at fremvise resultater inden for projektets tidsmæssige ramme, vil en fremtidig 

finansiering blive svær at argumentere for. Ved at benytte sig af en ph.d.-studerende til 

eksekvering af et projekt, kolliderer de to tidsrammer. Denne problemstilling bliver også 

fremhævet i vores interview med en industrideltager i projekt A:  

 

“Og jeg har ønsket mig en postdoc i tidernes morgen. Fordi en postdoc er sådan set en 

færdiguddannet forsker, der kan gå ind uden de store akademiske krav. Jeg ved godt, at de har 

nogle akademiske krav, men de er jo ikke i nærheden af de akademiske krav, der er til en p.hd.-

studerende. En p.hd.-studerende skal undervise, skal undervises, skal nogle forskellige ting, det er 

sådan lidt mere stringent, hvad der skal komme ud af en p.hd., end hvad der skal komme ud af et 

postdoc-studie på 3, 4, 5 måneder, eller hvad det nu kan være. Du kan hurtigere smække i gear, når 

du er en postdoc, end du kan med en p.hd.-studerende. Så i og med at det blev valgt, at det skulle 

være p.hd.-studerende til det her projekt, så lægger man også det i det, at det er lidt tungere 

akademia-vægtet, mere end praksis” (Industrideltager A, bilag 9).  

 

Aktørernes forskellige institutionsmæssige orientering mod resultater på kort sigt og på langt 

sigt kan dermed anses som en betydelig barriere (Tartari et al., 2012: 671) for BIOPRO’s 

samarbejde.  

 

5.3.2 Tid og proces på projektniveau 

Følgende analyse er bygget på uddrag af ét af de observationsstudier, vi foretog i starten af 

specialeforløbet. Mødet er mellem projektdeltagerne i projekt A, og til stede er også ledelsen og 

erhvervspsykolog, Jesper Brøsted. Under mødet opstår en interessant diskussion om, hvor i 

processen projektet befinder sig. 

 

Industrideltageren: ”Hallo, vi har ikke lavet nogle forsøg endnu...” …  “det er urealistisk”. 

Industrideltageren forsætter og fortæller om sin egen erfaring med eget p.hd.-projekt 

som gik i stå i prototypefasen fordi denne ikke var medregnet. 

Lederen: ”Nu kommer forretningsmanden op i mig, efter min mening er vi færdige med det 

eksplorative...” 

Vejlederen: ”Det er semantics. I vores forståelse kan den eksplorative fase vare de første 2 

år af en p.hd. Mange bruger 3 år på noget som aldrig kommer til prototypefasen”. 

(Observationsstudie 1A, bilag 1; Observationsstudie 2A, bilag 2) 
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Her kan det tolkes, at der er uenighed blandt projektdeltagerne omkring hvor lang tid, der fra 

universitetets side skal bruges i den eksplorative fase, det vil sige den fase, hvor der ikke 

kommer deciderede resultater på bordet. Dermed opstår der en konflikt, idet projektdeltagerne 

anskuer projektets proces forskelligt. Denne forskellighed bliver i teorien forklaret ved 

universiteternes og industriens henholdsvis ‘short-term’ og ‘long-term’-orientering (Tartari, 

D’Este & Salter, 2012; Bruneel, D’este & Salter, 2010; Kozlinska, 2012). Hvor universiteternes 

forskningsproces ofte er mere langsigtet, er virksomhederne afhængige af, at der genereres 

resultater inden for en forholdsvis kort tidsramme. Som konsekvens kan industrien ofte opfatte 

universitetet som værende ‘tunge at danse med’. Fra et industriperspektiv fremhæves dette også 

i Bruneel et al.’s (2010) undersøgelse som den største orienteringsrelaterede barriere for 

samarbejdet med universitetet. Opfattelsen af universitetets long-term-orientering som barriere 

kan også tolkes ud fra en udtalelse fra en industrideltager i projekt B:  

 

“Ulempen er, at [universitetet og det] akademiske miljø har et lidt langsommere tempo, end vi har 

normalt i virksomheden. For vi er fokuserede på de ting, der skal laves, og vi bruger ikke ret meget 

tid på videnskabelige artikler og alt det der arbejde, der kræver at man skal præsentere arbejdet 

eller formidle arbejdet inden for det akademiske miljø. Så den del er ligesom en... den tid, der bliver 

brugt og den hastighed, der er, det er en ulempe” (Industrideltager B, bilag 13).  

 

Dermed kan der altså fra industrideltagerne i BIOPRO være en perception af, at 

universitetsdeltagerne bruger for meget tid på at forfølge deres egne interesser i at publicere 

artikler på lang sigt, frem for BIOPRO’s fælles definerede mål om at levere anvendelig forskning 

til industrien på de 2 år, projektet er sat til. 

 

Omvendt kan der fra universitetets side være en perception af, at ved at afkorte projektets 

varighed forringes forskningens kvalitet: “Industry interests could lead to an epistemic drift in the 

research agenda towards a profile characterised by short-term and target-driven research, at the 

expense of curiosity-driven, basic-oriented and long-term research” (Tartari et al. 2012: 658). 

Eksempelvis viser dette sig i projekt B, hvor man fra begyndelsen har opsat et projekt, der skulle 

gennemføres på 6 måneder, hvilket i et forskningsperspektiv er meget kort sigt. Projektet endte 

med, at universitetet ikke kunne teste i fuldskala, hvilket betød et kompromis i forhold til 

forskningsværdien (Projektdeltager B, bilag 10).  
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På denne måde kan projektdeltagernes forskellige orientering i forhold til proces og tid altså 

være en potentiel barriere i BIOPRO. Denne problematik udfolder sig yderligere i vores 

observation af mødet i projekt A. Her kan det tolkes, at lederen gerne vil sørge for, at projektet 

ikke bliver for langsigtet, men at det i stedet styres hen mod nogle resultater hurtigst muligt: 

 

Lederen: fortæller at han gerne vil have en plan fra projektlederen. 

Vejlederen: “Det er ikke realistisk, processen er flydende...” 

Lederen: foreslår en alternativ plan, som projektlederen kan give ham. Én uden 

specifikke datoer, og som kan revideres undervejs. 

Vejlederen: ”Det er counterproductive...” “Det er urealistisk”. “Det eneste vi kan blive enige 

om er et end goal”. 

Lederen: læner sig frem og kigger direkte på vejlederen: ”Ja, det er også et svar”. 

Vejlederen: smiler og nikker. 

Industrideltageren: henvender sig til projektlederen og foreslår, at han blot fortæller 

om de ‘activities’, der skal gøres. 

Vejlederen: fremhæver, at planen i så fald skal have fokus på ‘activities’ og ikke 

‘outcome’. 

Industrideltageren: ”Det er perfekt vi snakker om det..”, “Mine chefer banker i bordet...”. 

Han foreslår en metode, som førhen har virket for ham da han skrev p.hd.-afhandling, at 

projektlederen laver en plan uden datoer men med ‘milestones’ og ‘gates’. Herefter 

henvender industrideltageren sig til projektlederen. Han peger på lederen med den ene 

hånd og fremhæver, at “han kommer fra en verden hvor man presser”. Samtidig peger 

industrideltageren også på vejlederen og siger “han kommer fra en verden, hvor man har 

pres med andre ting …  artikler og … pfffht! Hvad ved jeg”. 

(Observationsstudie 1A, bilag 1; Observationsstudie 2A, bilag 2) 

 

Som industrideltageren illustrerer i ovenstående, er der i projekt A en konflikt i, at 

projektlederen skal leve op til krav fra ledelsens såvel som universitetets side. I ovenstående 

tilfælde udmunder denne konflikt sig i uenigheder omkring, hvordan og om det overhovedet er 

muligt for projektdeltageren at afrapportere undervejs i processen. Industrideltageren og 

ledelsen snakker om ‘milestones’ og ‘gates’. Dette mener vejlederen til gengæld ikke, at 

projektlederen kan give, hvorefter industrideltageren prøver at imødekomme universitetet ved 

at foreslå en plan, hvor der informeres om ‘activities’, og som ikke indeholder datoer. De er 

således i gang med en forhandling i forhold til, hvad projektlederen skal kommunikere; 

resultater versus aktiviteter. Diskussionen opstår dermed idet det ikke ligger lige så naturligt for 
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en forsker på KU SCIENCE eller DTU at anskue processen ud fra ‘deliverables’ og deadlines, som 

det måske gør for industrideltageren.  

Alligevel er det en forventning i BIOPRO, at projektlederne skal varetage disse opgaver. Hos 

projektlederen i projekt   er det ikke de opgaver, han havde forventet at skulle sidde med: “... 

det (...) har været lidt en tilvænningsfase for mig fordi ‘skal jeg nu sidde og lave dét? Det troede jeg 

ikke, man gjorde herinde på uni’” (Projektleder A, bilag 6). Dog opfatter projektleder A det 

alligevel som en positiv udfordring, at disse opgaver hviler på ham: “... men det er egentlig bare 

rart at kunne få lov at sidde og samle sine tanker om ‘hvorfor laver vi det her, hvad er det egentlig 

jeg gerne vil fortælle de andre at jeg har lavet og hvad skal vi så gøre herfra?’ Det tvinger mig altså 

til at tænke nogle ting igennem, som jeg måske ellers ikke lige havde” (Ibid.). Som nævnt i afsnittet 

om rollefordelingen i BIOPRO, er disse opgaver dog ikke noget projektleder A står med alene, 

han får også hjælp af sine vejledere. Dette skyldes også, at projektlederne i projekt A og C, som 

nævnt, ikke i forvejen har erfaring med projektledelse, hvilket også gør det sværere for dem at 

indgå i en samtale med projektledelsestermer (Projektleder A, bilag 6; Projektleder C, bilag 14).  

Dette indikerer, at der er en potentiel barriere i projekt A, idet projektlederen ikke før har 

prøvet at planlægge projekter, og dermed vil det sandsynligvis være svært for gruppen at opnå 

enighed omkring dette (Bruneel et al, 2010; Tartari et al., 2012). 

 

Da erhvervspsykologen igen stiller gruppen spørgsmålet om, hvor i processen projektet 

befinder sig, udspiller følgende sig: 

 

Lederen: henvender sig til projektlederen: ”Jeg vil gerne have en aktivitetsplan”. 

Projektlederen: ”Jamen det er jo det, jeg har lavet” 

Lederen: spørger “Men hvornår regner du med at det er færdigt?” 

Projektlederen: ”Jamen det kan jeg ikke svare på endnu” 

Lederen: ”Men er det om 14 dage eller 3 måneder?”. 

Vejlederen: afbryder, og henvender sig til lederen: “det er vigtigt at skelne mellem micro-

management og ledelse” 

Industrideltageren: henvender sig hjælpende til projektlederen med et forslag til, 

hvordan han kan tilfredsstille lederens behov. ”prøv at uddybe målene for projektet...”, 

“prøv at definere hvilke krav det skal leve op til...”, “prøv at reflektere over...”. 

(Observationsstudie 1A, bilag 1; Observationsstudie 2A, bilag 2). 

 

Som ovenstående indikerer, er det svært for lederen og projektlederen at opnå enighed om, 

hvad denne ‘aktivitetsplan’ er, og hvad den skal indeholde. For lederen handler det om at blive 
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enige om en tidshorisont, hvorimod dette fra projektlederens synspunkt slet ikke er muligt. 

Dette forklares i teorien som en barriere, der relaterer sig til aktørernes forskellige måder at 

håndtere processens usikkerheder på (Bruneel et al, 2010). Som forsker er det ikke altid muligt 

at have overblik over, hvilke resultater forskningen vil skabe, og derfor er det også ofte svært at 

angive nogle faste deadlines og milestones. Forskere er derfor vant til, at arbejdsprocessen er 

præget af en mere usikker karakter. Modsat er industrien afhængig af at skabe resultater, der 

kan måles på bundlinjen (Tartari et al. 2012: 657). På baggrund af dette kan indusrien ikke 

ukritisk bruge tid på et projekt, som ikke umiddelbart giver resultater. Dermed kan dette være 

årsagen til, at projektdeltagerne i projekt   har svært ved at opnå enighed: “... scientists may find 

it difficult to reach agreements with their industrial partners on the focus of research projects, 

working priorities and expectations about research, as well as on the timing of the dissemination of 

research findings. The lack of agreement about these fundamental issues creates significant 

barriers to university–industry collaboration” (Tartari et al., 2012: 658). Bliver projektdeltagerne 

ikke enige om projektets proces, vil det potentielt skabe en dynamik hvor industrideltagerne 

bliver utålmodige og universitetsdeltagerne føler sig pressede. 

I projekt A kan det ydermere tyde på, at industriens behov for resultatmonitorering tolkes 

negativt. Dette indikerer ovenstående observation, idet vejlederen tolker lederens forespørgsel 

om en aktivitetsplan som ‘micro-management’. I forhold til dette anses det at: ”Top managers 

often speak of the need for incentives and quotas, yet these terms imply manipulation and create 

recentment among many lower managers” (Robbins et al. 2008: 379). På denne måde kan 

ledelsens, industrideltagernes og universitetsdeltagernes forskellige måder at tale om proces på, 

resultere i, at universitetsdeltagerne får en følelse af utilfredshed og unødvendig kontrol. Dette 

peger ligeledes på, at man fra universitetets side har sværere ved at forstå, og dermed møde, 

industriens behov for at skabe resultater inden for en kort tidsramme. 

Dette ser dog ikke ud til at være en barriere i projekt B, hvor der fra universitetsdeltagernes side 

ser ud til at være forståelse for, at industrien ikke kan leve med disse usikkerheder: “Det er klart, 

at virksomhederne har primært et forretningshensyn at varetage, og der er nogle begrænsninger 

for, hvad de ville kunne gå ud og prøve af, simpelthen fordi de har en produktion, de har en 

forretning, der kører, og der er nogle begrænsninger, som ligger i det” (Vejleder 1B, bilag 11).  
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Måden man i BIOPRO blandt andet håndterer eller søger at forebygge potentielle konflikter i 

forhold til samarbejdets proces, er gennem italesættelse af forskelligheder. Jesper Brøsted har til 

dette formål udviklet nedenstående model, som illustrerer de interesseområder, de to 

institutioner har: 

 

 

Denne model blev vist og diskuteret blandt projektdeltagerne under vores observation af mødet 

i projekt A. Modellen har til hensigt at belyse den forskel, der er på deltagerne i forhold til måden 

at arbejde på, samt det der arbejdes hen imod. Modellen viser forskellen på henholdsvis 

universiteternes og industriens måde at arbejde hen imod forskellige produkter. 

Universiteternes proces anses altså som værende ‘soft’, forstået på den måde, at forskningen 

ikke direkte har til hensigt at skabe profit, men at der er et større fokus på ideologien og 

forskningsværdien bagved. Modsat anskuer modellen industriens proces som værende ‘hard’, 

hvilket betegner den profitorientering, industrien har for øje. På denne måde håndteres 

forskellighederne i BIOPRO ud fra et teoretisk synspunkt. Dog kan universitetets interesser som 

identificeret i afsnit 5.2 om at levere anvendelig forskning til industrien, pege på det modsatte, 

nemlig at universitetsdeltagerne ikke er så forskellige fra industrideltagerne i forhold til at 

levere resultater. 

 

5.3.3 Delkonklusion – Tid og proces 

På institutionsniveau blev det fundet, at der i de forskellige institutioner ligger en potentiel 

barriere i forhold til universitetets ‘long-term’ orientering og industriens ‘short-term’ 

orientering. Eksempelvis kan der ligge en konflikt i, at den p.hd.-studerendes tidshorisont er på 

tre år, hvorimod BIOPRO’s projekter har en maksimal varighed på to år. Desuden kan dette 

skabe konflikter i forhold til forskningsværdien, fordi universitetet typisk vil have brug for mere 

tid til at forske, end hvad virksomhederne har råd til at give. 
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 Således kan det, at BIOPRO ansætter p.hd.-studerende til at løse opgaver, der har en kort 

tidshorisont, være en barriere for samarbejdet. 

 

At der eksisterer forskellige måder at anskue projektets proces på, kommer ligeledes til udtryk i 

observationsstudiet af et projektmøde i projekt A. På mødet opstår der uenigheder i forhold til 

ledelsens ønske om at få en projektplan, der angiver deadlines og resultater, samt 

projektlederens opfattelse af, at dette ikke er muligt at foretage.  

Herudover viser analysen, at der blandt deltagerne hersker forskellig orientering i forhold til et 

projekts varighed. Et eksempel er i projekt B, hvor man ser sig nødsaget til at gå på kompromis 

med forskningsværdien, for på den måde at færdiggøre projektet, så BIOPRO kan fremvise 

resultater hurtigt. Industrien forsøger yderligere at styre universitetsdeltagerne mod en mere 

short-term-orientering, men dette er ifølge universiteterne ikke muligt, idet forskning som 

bekendt er af usikker karakter. I projekt B viser det sig dog, at universitetsdeltagerne har 

forståelse for industriens behov for at skabe resultater på kort bane. 

 

 Her vurderes det, at en manglende forståelse eller tolerance fra industriens side af 

forskningens proces kan udgøre en barriere for samarbejdet 

 

Analysen identificerede desuden en anden potentiel konflikt i projektlederen   og C’s 

manglende erfaring med projektledelse og UI-samarbejde, hvilket betyder, at der er 

vanskeligheder i forhold til at koordinere forståelser med industrien, og dermed opnå enighed 

om projektets proces.  

 

 Det kan således være en barriere for BIOPRO’s samarbejde, at projektlederne i projekt   

og C ikke har erfaring med UI-samarbejde og projektledelse 

 

I BIOPRO håndteres konflikter i forhold til proces ved hjælp af italesættelsen af forskelligheder, 

som da også er funderet i teorien. Disse opstillede forskelligheder mellem universitet og industri 

gør sig dog ikke gældende i alle projekterne, eksempelvis i projekt B.  

 

 Italesættelsen af forskelligheder, samt dét at BIOPRO har ansat en erhvervspsykolog som 

mediator, kan være fordrende for samarbejdet i BIOPRO. 

 

5.4 Interaktion og relationer 
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5.4.1 Interaktion og relationer på institutionsniveau 

Novozymes interagerer på institutionsniveau blandt andet via innovationsprogrammer for 

studerende på både bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Ifølge Novozymes hjemmeside er 

samarbejdet mellem de studerende og virksomheden vigtigt for virksomhedens fremtid. “At 

Novozymes we understand the invaluable connections that take place when the right minds find 

each other. We see innovation-driven partnerships as a key element of delivering tomorrow’s 

biosolutions… ” (Novozymes, 2013 2). På Novo Nordisks hjemmeside fremgår det ligeledes, at en 

meget anvendt form for interaktion er gennem ansættelse af p.hd.-studerende; Novo Nordisk 

har nemlig på nuværende tidspunkt omkring 80 ph.d.-studerende ansat (Novo Nordisk, 2013 2). 

Deres fremtid er ifølge dem selv også afhængig af interaktionen med universiteterne “... our 

future depends on our ability to attract the best scientists with the competencies we need” (Novo 

Nordisk, 2013 3). Hos DONG Energy tilbyder de, ud over bachelor- og kandidat-samarbejder, det 

de kalder student placement-stillinger, som er et 3-5 måneders praktisk indblik i virksomheden, 

som ifølge DONG Energy’s hjemmeside skal medvirke til at styrke den studerendes forståelse for 

processerne i virksomheden (DONG, 2013 3). CP Kelco er, til sammenligning med de øvrige 

virksomheder, en del mindre og har færre interaktioner med universiteterne. På CP Kelcos 

hjemmeside fremgår det ikke, hvordan og hvor meget de interagerer med universiteterne. Der 

er dog, ifølge CP Kelcos direktør, Jørn Stryger, flere ph.d.-studerende tilknyttet virksomheden, og 

der er herudover også meget stor interesse for at etablere sig som en attraktiv 

samarbejdspartner hos universiteterne (Interview Plant Manager, CP Kelco, 2013) 

Det står altså klart, at virksomhederne i BIOPRO alle har erfaring inden for UI-samarbejde. Ifølge 

teorien er mængden af sådanne interaktionskanaler afgørende for, at virksomheder kan have 

succes med samarbejder med universiteterne: “The fact that breadth of engagement is negatively 

associated to orientation-related barriers suggests that collaborations involving multiple channels 

allow firms to cope better with the problems associated with divergent priorities and time horizons 

in the research” (Bruneel et al., 2010: 865). På denne måde fremstår interaktion ifølge teorien 

også som en løsning på de problemer vi identificerede i analysen der bunder i forskellige 

interesser og orientering mod proces. Herudover opbygger sådanne interaktioner et fundament 

for fremtidige samarbejder, hvilket har indflydelse på de transaktionsomkostninger, det vil sige 

den omkostninger deltagerne oplever ved indgåelse af nye kontrakter, fortrolighedsaftaler 

(Tartari et al., 2012). 

 

På universiteterne er der ligeledes tradition for at have hyppig interaktion med industrien. 

Ifølge DTU er det en vigtig del, at institutternes forskning udføres i tæt samarbejde med 
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industrien og internationale forskningsinstitutioner, og at forskningen anvendes og aktiveres til 

løsning af praktiske problemstillinger i samfundet (DTU, 2013 2). DTU har mellem 1998 - 2009 

indgået i samspil med industrien mere end 5.500 gange med 982 danske og 977 udenlandske 

virksomheder (Damvad DTU, 2012: 14) 

 

 

 

På KU SCIENCE’s Institut for Fødevarevidenskab er 75 % af deres forskningsprojekter i 

samarbejde med fødevareindustrien. Ved at samarbejde tæt med en bred gruppe af forskellige 

virksomheder, er det deres vision at skabe grundvidenskab med et anvendelsesorienteret sigte 

(KU SCIENCE, 2013 2). Fælles for den forskning KU SCIENCE bedriver, er at grundforskning 

kombineres med anvendelsesorienteret forskning, der kan bruges direkte i samfundet. KU 

SCIENCE’s vision er videre, at deres forskning skal bidrage til vækst, beskæftigelse og løsninger 

på samfundets udfordringer i forhold til eksempelvis klimaforandringer, bæredygtighed og 

energiforsyning og livsstilssygdomme. Til sammenligning med DTU har KU SCIENCE i samme 

tidsrum indgået i 6.338 samspil med industrien: 

 

 

 

DTU og KU SCIENCE’s interaktioner med industrien fordeler sig på R&D-køb, hvor 

virksomheden køber forskning og udvikling på universitetet, samfinansierede R&D-projekter, 

hvor universitet og virksomhed i fællesskab finansierer forskningsprojekter, R&D-samspil 
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gennem offentligt finansierede forskningspuljer til gennemførelse af R&D-projekter, og fælles 

publiceringer og patenteringer (Damvad DTU, 2012: 7). Udover dette kan det formodes, at der 

typisk også vil være uformelle interaktioner i form af møder, samtaler og konferencer (Bruneel 

et al. , 2010: 861; Schartinger et al., 2002: 305). Dette er også en naturlig konsekvens af det 

fagområde, BIOPRO’s universitetsdeltagere er tilknyttet: “Many fields of research, such as 

engineering, by their nature, involve considerable interaction with industrial practice” (Bruneel et 

al., 2010: 859). Begge universiteter indgår således i en forholdsvis bred vifte af 

interaktionskanaler med industrien. Dette er hvad Bruneel et al. (2010) og Tartari et al. (2012) 

definerer som ‘breadth of interaction channels’ og ‘breadth of interaction’, og som ifølge deres 

studier kan være en formildende faktor for de orienteringsrelaterede barrierer. Bruneel et al. 

(2010) anfører i forlængelse af dette, at jo mere en virksomhed indgår i samarbejde med 

universitetet, des mere vil der blive udviklet rutiner og fremgangsmåder til at håndtere 

samarbejdet (Ibid: 860). På institutionsniveau handler det altså om at få skabt et stærkt 

fundament og et bedre udgangspunkt for samarbejdet via interaktion, samt at øge forståelsen 

mellem parterne via en hyppigere interaktion. Barriererne sænkes ifølge teorien dermed ved, at 

institutionerne får en øget forståelse for hinandens forskelligheder (Bruneel et al., 2010; Tartari 

et al., 2012). 

 

5.4.2 Interaktion og relationer på projektniveau 

At projektdeltagerne også interagerer på tværs af universitet og industri bekræftes i vores 

interview. De fleste af deltagerne har været med i tilsvarende projekter forinden, hvilket i følge 

teorien, som tidligere nævnt, er med til at forbedre det udgangspunkt, BIOPRO har. Set fra både 

universitetets (Tartari et al., 2012) og industriens (Bruneel et al., 2010) synspunkt, så øger 

mængden af interaktion deltagernes evne til lettere at acceptere forskellige interesser og 

normer.   

Yderligere nævner flere af projektdeltagerne, at de kender hinanden fra andre sammenhænge. 

Som en vejleder i projekt   fortæller: “... for at være helt ærlig, de fleste af dem, der arbejder i 

BIOPRO, kender jeg fra andre projekter - i hvert fald halvdelen af dem” (Vejleder 2 , bilag 8). I de 

tre projekter har deltagerne via andre tidligere projekter uden for BIOPRO-regi lært hinanden at 

kende (Vejleder 1A, bilag 7; Vejleder 2A, bilag 8; Industrideltager B, bilag 13). Industrideltagerne 

har desuden selv erfaring i forhold til universitets struktur og normer, idet de alle selv har en 

uddannelse fra DTU og KU SCIENCE, og i nogle tilfælde selv har arbejdet som forskere i samme 

afdeling som universitetsdeltagerne (Industrideltager A, bilag 9; Industrideltager B, bilag 13; 

Industrideltager 1C, bilag 15; Industrideltager 2C, bilag 16). Udover det er tre af deltagerne i 
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projekt A, fire af deltagerne i projekt B og to af deltagerne i projekt C tilknyttet andre BIOPRO-

projekter. Dette betyder også, at der mellem en stor del af projektdeltagere sker en hyppigere og 

bredere interaktion, hvilket kan tænkes at bidrage til en bredere ‘BIOPRO-erfaring’ og en mere 

holistisk forståelse af organisationen som helhed. I forbindelse med dette anfører Tartari et al. 

(2012), at ved at udvide interaktionerne mellem virksomhederne og universiteterne reduceres 

risikoen for, at elementer til at forstå det bredere perspektiv går tabt.  

       

 

Relationer 

Under vores interview blev det klart, at projektdeltagerne i BIOPRO tillægger stor betydning til 

relationer. Især fremhæves det som en fordel i forhold til samarbejdet, at de alle “kender 

hinanden” (Vejleder 1 , bilag 7; Vejleder 1B, bilag 11; Industrideltager B, bilag 13; 

Industrideltager 2C, bilag 16). I tråd med dette fortæller en vejleder i projekt B, at han har en 

forventning om, at de i takt med at lære hinanden at kende, også vil blive mere effektive: “... den 

måde man arbejder på i virksomheder og på universiteter har nogle forskelligheder, både rent 

organisatorisk men også metodemæssigt, og der kan nogle gange være en kløft man skal over. Men 

det hjælper, at vi i løbet af projektet lærer hinanden at kende...” (Vejleder 1B, bilag 11). 

Universitetsdeltageren kommer her ind på et emne, der relaterer sig til det at kende hinanden, 

eller hvad Shartinger et al. (2002) refererer til som ‘social capital’: “Direct personal interactions 

(i.e. face-to-face communication) build up social capital such as trust, a joint ‘language’ and a joint 

research culture. Social capital facilitates the transmission and exchange of information and 

knowledge because communication proceeds relatively smoothly (Ibid: 305). Dette bevirker 

samtidig, at projektdeltagerne vil være bedre til og mere villige til at dele viden med hinanden 

grundet en større tillid (Ibid: 306).  Der argumenteres desuden for, at deltagerne gennem 

gentagende interaktion øger kendskabet til hinanden, hvilket, både ifølge universitetsdeltageren 

i projekt B samt i litteraturen, bygger bro mellem deltagernes forskelligheder (Tartari et al, 

2012). 

I vores observationer ved projektmøderne kan vi også se at der hersker en familiær og uformel 

tone i grupperne (Observationsstudie 2A, bilag 2). En universitetsdeltager oplever nogle af 

projektmøderne som værende afslappede og hyggelige og har følgende kommentar til 

blandingen af formelle og uformelle interaktionskanaler: ”Altså, vi kan godt tillade, at vi måske 

ikke når punkt 5, fordi det klarer vi bare på mail, eller når vi mødes næste dag i en anden 

sammenhæng, hvor vi også ser hinanden i noget andet end  BIOPRO … Jeg kan rigtig godt lide den 

her afslappede holdning, når vi har de her møder. Jeg synes faktisk, det skaber bedre resultater” 
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(Vejleder 1A, bilag 7). Teorien bekræfter da også, at sådanne ikke-formaliserede eller uformelle 

interaktioner er altafgørende for at forbedre effektiviteten i mere langsigtede og formaliserede 

projekter (Tartari et al., 2010). Dette sker, idet det anses, at flere forskellige måder at 

kommunikere på, som eksempelvis uformel interpersonel videndeling såvel som formaliserede 

publikationer, kan være afgørende for forståelsen på flere niveauer, end hvis kommunikationen 

blev begrænset til enkelte informationskanaler (ibid.) Dette er også et fænomen en vejleder i 

projekt B kender til: “... det hjælper, at vi i løbet af projektet lærer hinanden at kende også. Så jeg 

tror at effektiviteten kommer til at være stigende igennem projektet” (Vejleder 1B, bilag 11). 

Effektiviteten og kvaliteten af samarbejdet vil dermed stige med erfaringen, idet 

projektdeltagerne bliver bedre i stand til at genkende, identificere og løse problemstillinger i 

løbet af projektet (Cohen & Levinthal, 1990).  

Dog kan bredden af netværket også potentielt skabe konflikter i forhold til forskellige 

forventninger til udkommet af et givent projekt. Jo flere interaktionskanaler, jo flere interesser 

skal projektdeltageren håndtere. Dette mærker projektlederen også til i projekt  : “... det der 

med at gøre alle tilfredse. (...) på den ene side er det jo vildt rart at der er rigtig mange der er 

interesserede i det man går og laver og på den anden side er der rigtig mange der egentlig skal 

have nogle ønsker opfyldt” (Projektleder  , bilag 6). Som projektleder i BIOPRO kan det muligvis 

mærkes, at der skal tilfredsstilles behov, der trækker i hver sin retning, hvilket kan tænkes at 

skabe usikkerhed i forhold til projektlederens egen tro på at han vil kunne tilfredsstille alles 

behov (Bandura, 1977). 

 

5.4.3 Delkonklusion - Interaktion og relationer 

Analysen viser, at alle BIOPRO-aktører på institutionsniveau indgår i en relativt høj grad af 

interaktion på tværs af industri og universitet. 

 

 Der kan her opstå en barriere for samarbejdet, idet CP Kelco har mindre interaktion med 

universiteter, end de øvrige deltagere.  

 

På projektniveau har størstedelen af projektdeltagerne været involveret i tidligere projekter af 

samme art. Desuden viser analysen, at mange af projektdeltagerne kender hinanden i forvejen, 

idet en stor del af dem indgår i formelle såvel som uformelle interaktioner med hinanden både 

inden for og uden for BIOPRO. Disse uformelle relationer tillægges desuden stor betydning hos 

projektdeltagerne, som også oplever, at de arbejder mere effektivt sammen efterhånden som de 
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lærer hinanden at kende. Med øget interaktion øger projektdeltagerne deres evne til at forstå og 

anvende ny viden. 

 

 Det, at projektdeltagerne interagerer bredt, kan have en formildende indflydelse på 

barrierer i forhold til samarbejde, idet det er medvirkende til at øge deres forståelse på 

flere niveauer.   

 

Ved øget interaktion sænkes de orienteringsrelaterede barrierer, idet forståelse for de andre 

deltagere øges. Dette er tilfældet i projekt B, hvor en universitetsdeltager fortæller, hvordan 

deres relationer til hinanden hjælper dem med at overkomme organisatoriske og 

metodemæssige forskelligheder. 

 

 Det er en fordrende faktor, at projektdeltagerne har personlige relationer til hinanden, 

idet det hjælper dem til at forstå hinanden. 

 

5.5 Erfaring 

Med en øget interaktion mellem industrideltagerne og universitetsdeltagerne kommer også 

erfaring med UI-samarbejde. I det følgende vil vi undersøge, hvor meget erfaring aktørerne i 

BIOPRO har på henholdsvis institutionsniveau og projektniveau. 

 

5.5.1 Erfaring på institutions- og projektniveau 

BIOPRO har kun eksisteret i under ét år. Dermed har BIOPRO ikke meget erfaring som 

organisation. Dog har aktørerne i BIOPRO på institutionsniveau, som det blev påvist i 

ovenstående analyse af interaktionskanaler, forholdsvis bred erfaring med UI-samarbejde 

gennem deres mange interaktioner på tværs. Dette peger på, at der på institutionsniveau er et 

stærkt udgangspunkt for samarbejde (Bruneel et al.; 2010, Bressers, 2012;  Schartinger et al., 

2002; Tartari et al., 2012). Dette indikerer ligeledes, at projektdeltagerne i BIOPRO med stor 

sandsynlighed har tidligere erfaring med UI-samarbejde, hvilket ligeledes kunne bekræftes på 

projektniveau, idet størstedelen af projektdeltagerne tidligere har arbejdet på tværs af 

universitet og industri, har arbejdet sammen på lignende projekter uden for BIOPRO og arbejder 

sammen på andre projekter inden for BIOPRO. 
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Fælles forståelser 

I projekt B fortæller projektlederen om et tidligere projekt, hvori en manglende koordinering af 

forståelser satte projektet i fare: “… Der var en lang misforståelse omkring hvad en [specifik 

fagterm] betød. (...) Det tog virkelig lang tid før det gik op for os, at for dem betød det noget helt 

andet” (Projektleder B, bilag 10). Projektlederen beskriver her en situation, hvor han og 

industrideltageren ikke har den samme forståelse af en term, som er helt grundlæggende for 

hele projektet. Han fortæller, hvordan de har haft flere møder, hvor industrideltageren, efter 

projektlederens opfattelse, ikke har forstået de resultater og problemstillinger han har fremlagt:  

 

“... det betød at jeg i mindst to måneder … af alle de præsentationer jeg lavede, havde de ikke 

forstået noget som helst. Og jeg troede bare at de havde svært ved at forstå de komplicerede 

spørgsmål (...) Problemet er, man har et ord man kender, og man tror man kender meningen af det 

ord, så derfor er man ikke i tvivl om hvad det betyder” (Ibid.).  

 

I dette tilfælde ender misforståelsen med at sætte arbejdet tilbage to måneder, men i et andet 

projekt kan det tænkes, at en misforståelse som denne kan have langt større konsekvenser. Da vi 

spørger projektleder B hvorfor, han tror misforståelsen opstår, giver han denne forklaring:  

 

“... vi er akademikere, så vi er nødt til hele tiden at opgradere vores viden, og vi er nødt til at gå til 

konferencer, hvor vi taler med andre mennesker, og vi taler (...) med mange andre virksomheder 

(...), det betyder at vi bruger [den specifikke fagterm], som alle andre på det tidspunkt ville bruge 

den. Men denne virksomhed, de brugte [termen] på en anden måde. (...) Nogle virksomheder har et 

mere indskrænket miljø og de har mindre relation med (...) omverdenen, end vi har” (Ibid.).  

 

Projektleder B forklarer her misforståelsen ved, at virksomheden ikke har ligeså stor erfaring 

med interaktion med omverdenen, og derfor ikke bruger fagtermen på samme måde som han 

(og alle andre) bruger den. Hvorfor dette er tilfældet, giver han også et bud på:  

 

“Jeg føler på en måde, at det er en ny verden nogle gange. (...) fordi der er en slags kultur i 

virksomheden, og ‘det er den måde, tingene bliver gjort på’ (...). Det skete ikke så tit med [store 

virksomheder] men det skete med de lidt mindre virksomheder (...) hvor tingene altid har været 

sådan, og sådan skal det gøres, og sådan kaldes det. Og det gør nogle gange kommunikationen 

svær” (Ibid.)  

 



INTRODUKTION  METODE  TEORI  ANALYSE  DISKUSSION  KONKLUSION 

 

 0 

Projektleder B er altså af den opfattelse, at der er et problem i virksomhedernes norm ved ‘bare 

at gøre som man altid har gjort’, og at der dermed bliver skabt en virksomhedskultur, hvor man 

ikke er åben for ny viden. Årsagen til at kommunikationen med virksomheden er svær for 

projektlederen i projekt B, kan forklares ved, at virksomheden har en for dominerende “inward-

looking absorptive capacity” (Cohen & Levinthal, 1990). “If all actors in the organization share the 

same specialized language, they will be effective in communicating with one another, but they may 

not be able to tap into diverse external knowledge sources, in the limit, an internal language, 

coding scheme, or, more generally, any particular body of expertise could become sufficiently 

overlapping and specialized that it impedes the incorporation of outside knowledge and results in 

the pathology of the not-invented-here (NIH) syndrome” (Ibid: 133). Det vil sige, at 

industrideltageren kan være fanget i sin sædvanlige måde at forstå og tale om ting på i sin 

organisation, i en sådan grad at han ikke er i stand til at genkende og anvende information 

udefra og dermed forstå projektlederen. 

Dette skyldes efter projektlederens opfattelse også virksomhedens størrelse. De mindre 

virksomheder er efter hans mening sværere at kommunikere med, fordi de ikke interagerer i 

særlig høj grad med omverdenen. På denne måde hænger det sammen med erfaring:  “In order 

to transfer knowledge from universities to firms, firms ought to have some capacity to absorb 

knowledge. This absorption capacity (Cohen and Levinthal, 1989, 1990) is highly dependent on 

learning experiences in the past... (Schartinger et al., 2002: 318). Bruneel et al. (2010) og Tartari 

et al. (2012) fremsætter i tråd med dette, at den høje grad af interaktion på tværs af institutioner 

er en forudsætning for at kunne forstå hinanden og arbejde sammen. Dette bekræfter Hans 

Corstens (1987) undersøgelse, hvoraf det fremgår, at der er korrelation mellem virksomhedens 

størrelse og erfaring med UI-samarbejde og dermed samarbejdets succes. Ifølge Corsten (1987) 

er små og mellemstore virksomheder sværere at samarbejde med end store virksomheder, idet 

de ofte har haft mindre erfaring med interaktion med universitetet (Ibid.). Derudover er de små 

og mellemstore virksomheder oftest mere optagede af at sikre sin egen overlevelse og har derfor 

ikke kapacitet til at deltage i et komplekst og ressourcekrævende samarbejde. Manglende 

kapacitet eller evner nævnes også af Johnson (2008) som en barriere for triple helix-

samarbejde: “The Triple Helix model may also be vulnerable to problems when key actors within 

the collaboration do not possess the capabilities and power to play their roles effectively” (Ibid: 

497). Det vil sige, at selvom projektleder B er meget erfaren i forhold til UI-samarbejde, og 

dermed taler samme sprog som de fleste andre i dette miljø, kan projektet alligevel lide skade, 

hvis den anden deltager ikke formår at gøre det samme. På denne måde kan det pege på, at det 

er af afgørende betydning, at alle aktører har et højt erfaringsniveau, inden de indgår i 

samarbejdet. Det kan ligeledes pege på, at det i forhold til BIOPRO er muligt at samarbejdet med 
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mindre virksomheder som eksempelvis CP Kelco, vil opleve disse problemstillinger da deres 

interaktionsniveau, indtil videre sammenlignet med de andre virksomheder, er relativt lavt.  

En anden måde hvorpå sproget igen viser sig at have betydning i BIOPRO, er i forhold til 

foreningen af det ‘akademiske sprog’ og ‘projektleder-sproget’. Observationsstudiet af et 

projektmøde viser, som nævnt, en konflikt i forhold til, hvordan projektlederen skal 

afrapportere i BIOPRO. Ledelsen ønsker, at universitetsdeltagerne informerer om resultater, 

‘milestones’ og planer hver måned, hvorimod universitetsdeltagerne er af den opfattelse, at det 

er en umulig opgave (Observationsstudie 1A, bilag 1). Det ledelsen efterspørger i denne 

situation er i princippet en løbende opdatering på, hvad der sker i projektet. Men brugen af ord 

som ‘resultater’ og ‘milestones’ har i denne situation en negativ effekt på samspillet med 

universitetsdeltagerne, da det netop ikke er muligt at opstille dette i en forskningsproces. Dette 

har ydermere, som nævnt, den negative effekt, at universitetsdeltagerne får en følelse af, at de er 

ofre for ’micro management’, og at der måske ikke er tillid til, at de selv vil kunne styre 

processen effektivt (Ibid.). Projektdeltagerne i projekt A taler altså et forskelligt sprog. 

Industrideltagerne anvender et typisk ‘projektledersprog’, hvorimod vejlederne bruger 

vendinger som ‘processen er flydende’ (Observationsstudie 2 , bilag 2). Først da en 

industrideltager, denne med bred erfaring både inden for universitetsverdenen og 

industriverdenen (Industrideltager A, bilag 9). foreslår at de anvender betegnelsen aktivitet i 

stedet for resultat eller milestones, opnår gruppen enighed om projektets proces. Dette er et godt 

eksempel på, hvordan to vidt forskellige måder at anskue et projekts proces på kan skabe 

konflikter, men et endnu bedre eksempel på, hvordan kommunikation og forståelse kan bygge 

bro mellem to forskellige måder at forstå tingene på.  I denne situation blive samarbejdet reddet 

af, at én af deltagerne selv har en baggrund inden for universitetet og ude i industrien, og som 

derfor er i stand til at forstå deltagernes forskellige måder at bruge sproget på og dermed 

facilitere mødet. Dette bekræfter Doris Schartinger, Christian Rammer, Manfred M. Fischer og 

Josef Fröhlichs (2002) undersøgelse ligeledes: “The establishment of social capital through 

personal interactions between university and firm members is likely to be facilitated by a common 

disciplinary background” (Ibid: 305). Havde denne deltager ikke været en del af projektet, kunne 

det potentielt have skabt en destruktiv dynamik i gruppen, da det kan formodes, at 

industrideltagerne ville blive frustrerede over den manglende kommunikation, hvorved 

fordomme såsom universitetsdeltagernes manglende interesse for at skabe hurtige resultater 

ville blive styrket (Bruneel et al., 2010: 864). Fra universiteternes side ville der modsat eksistere 

en frustration over kontinuerligt at skulle bruge ressourcer på at forklare, hvorfor der endnu 

ikke er fremkommet resultater. En konsekvens heraf kunne være, at universitetsdeltagerne får 

følelsen af, at der ikke er tillid til, at de vil udføre arbejdet ordentligt (Herzberg et al., 1993).  
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Forståelse for forskelligheder 

Ovenstående eksempler forklarer, hvordan den hyppige interaktion mellem projektdeltagerne 

vil hjælpe dem med at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse. Men erfaringen via 

interaktion har også en betydning i forhold til de forventninger, projektdeltagerne vil have til 

hinanden. Efterhånden som projektdeltagerne indgår i flere og flere interaktioner med 

hinanden, vil de med tiden være i stand til at overkomme deres kulturelle forskelle: “There were 

plenty of occasions for informal and formal dialogues that produced shared interpretations (Ring & 

Ven, 1994) that, coupled with shared motives for cooperation, facilitated the bridging of cultural 

gaps between the different actor categories”. (Lundberg & Andresen, 2012: 334). Dette giver 

analysen af interaktionskanaler ligeledes eksempler på. Såfremt erfaringen med UI-samarbejdet 

har været en succes, vil det hjælpe til at aflive nogle af de fordomme, projektdeltagerne kan have 

om hinanden. Eksempelvis fremhæves ofte industriens forestillinger om, at akademikere er 

perfektionistiske, upraktiske, urealistiske, kompromisløse og mangler respekt for deadlines, 

fortrolighed og lønsomhed (Corsten, 1987: 295).  

Fordomme som disse ser også ud til at eksistere i projekt B. Da vi spørger projektlederen i 

projekt B, hvad han mener forskellen er på industri og universitet, giver han følgende forklaring: 

“En anden forskel er, at (...) virksomhederne, og jeg tror, de vil sige det samme om os, de kan være 

lidt nedladende (...) Som om du er, du ved, en typisk stereotyp. Som om du bare er dér på dit lille 

kontor, og du ikke ved, hvad den virkelige verden er” (Projektleder B, bilag 10). Denne fordom 

kommer også til udtryk i projekt A, hvor en industrideltager gentagne gange benytter sig af 

metaforen ‘den virkelige verden’ i hans forklaring til projektlederen om, at han ikke er 

interesseret i hans små fine justeringer og målinger, fordi ‘i den virkelige verden’ går 

maskinarbejderen bare over og sparker til maskinen, hvis den ikke virker (Observationsstudie 

1A, bilag 1; Observationsstudie 2A, bilag 2). De stereotypiske forestillinger om hinanden kan dog 

ifølge projektleder B også gå den anden vej: “Det kan også være omvendt; ‘helt ærligt du er bare 

‘kok’, du ved ingenting om rigtig videnskab” (Projektleder B, bilag 10). Ovenstående udtalelser 

kommer fra en universitetsdeltager med meget UI-samarbejdserfaring og en industrideltager 

med tilsvarende meget erfaring. Dette peger på, at erfaringen i dette tilfælde kun har bekræftet 

myterne om hinanden. Som universitetsdeltageren i projekt B fortæller, er disse stereotypiske 

forestillinger grundet i sandhed; “... det er sandt, at der er nogle forskere, som slet ikke har 

anvendelsen for øje, lige så vel som det er sandt, at ikke alle ting bliver gjort rigtigt inde i 

virksomheden” (ibid.). Dette kan indikere, at det ikke er tilstrækkeligt at have erfaring med UI-

samarbejde generelt, men at erfaringen skal være specifikt i forhold til samarbejdet i BIOPRO. 
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Det vil sige, at den øgede forståelse for hinanden sker i erfaringen som projektgruppe, og ikke 

nødvendigvis som resultat af tidligere UI-samarbejder. 

Hvad enten fordommene i BIOPRO er et produkt af gruppens erfaringer eller mangel på samme, 

er det dem, Jesper Brøsted primært arbejder på at afmystificere. I vores observationsstudie 

kunne vi betragte, hvordan han strategisk går ind og italesætter projektdeltagernes forskelle for 

at starte diskussioner, der skal ende ud i en fælles forståelse for hinanden (Observationsstudie 

2 , bilag 2) Dette er også en metode, der anvendes inden for ‘intergroup development’, hvor det 

søges at ændre attituder, stereotypiske forestillinger og perceptioner for at løse konflikter 

(Robbins et al., 2008: 659). Det er ligeledes en strategi, som støttes af Johnsons (2008) 

undersøgelse: “The ability of such diverse organizations within the triple helix to collaborate may 

be limited without the aid of outside facilitators” (Ibid: 497). Projektgrupperne i BIOPRO 

modtager således rådgivning i forhold til at håndtere deres forskelligheder, hvilket som nævnt 

vurderes til at være en formildende faktor for samarbejdet. 

  

5.5.2 Delkonklusion - Erfaring 

Erfaringen med UI-samarbejde på institutionsniveau bliver i afsnittet omkring 

interaktionskanaler angivet som relativt bred for alle aktører, undtagen hos CP Kelco, som til 

trods for et ønske om at interagere mere, endnu ikke gør det i samme omfang som de øvrige 

deltagere, hvormed CP Kelco dermed heller ikke har det samme erfaringsniveau. Herudover 

bliver det påvist, at erfaring kan nedsætte de barrierer, der kan opstå i forhold til 

kommunikation, ved at projektdeltagerne skaber fælles sprog og forståelser. Dog viser analysen, 

at der stadig kan opstå misforståelser, hvis én af aktørerne er uerfaren, hvilket peger på, at der 

opstår forståelsesmæssige barrierer ved samarbejdet med eksempelvis mindre virksomheder.  

 

 Det kan således være en barriere for BIOPRO at inddrage institutioner eller personer 

med mindre grad af erfaring, idet det skaber udfordringer for skabelsen af en fælles 

forståelse. 

 

Ligeledes bliver det påvist i analysen af interaktionskanaler, at erfaringen med UI-samarbejde på 

projektniveau er tilsvarende bred. Analysen viser desuden, at der til trods for et højt 

erfaringsniveau og høj grad af interaktion mellem deltagerne i projekt B til stadighed eksisterer 

stereotypiske forestillinger om hinanden. Dette kan pege på, at erfaringen hos den enkelte 

projektdeltager, udover at være generel i forhold til UI-samarbejde, også skal være 

projektspecifik for at fordre samarbejdet. 
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 Således kan der også eksistere en barriere i form af, at projektdeltagerne har 

stereotypiske forestillinger om hinanden. 

 

 En fordrende faktor vil derimod være, at alle i projektet med tiden vil få projektspecifik 

erfaring med at arbejde sammen. 

 

5.6 Tillid 

Følgende analyse identificerer faktorer der skaber og mindsker tillid i BIOPRO samt de 

konsekvenser, positive såvel som negative, dette kan have for samarbejdets succes. 

 

5.6.1 Tillid på institutionsniveau 

Baseret på den forholdsvis høje grad af interaktion, og den dermed høje grad af erfaring som 

aktørerne i BIOPRO har på institutionsniveau, kan det ifølge Tartari et al. (2012) og Bruneel et 

al. (2010) forventes, at der også vil være en høj grad af tillid. Dette er der imidlertid også 

indikationer på er eksisterende på institutionsniveau: Det faktum at der efter et års samarbejde 

endnu ikke er udarbejdet en kontrakt, der bestemmer aktørernes IP-rettigheder, peger på en høj 

grad af tillid mellem aktørerne på institutionsniveau, idet det anses at, “Where trust is present it 

is possible to work without complex or highly detailed contracts or agreements, and consequently 

to start projects more quickly, at a lower transactional cost” (Tartari et al., 2012: 662). På den ene 

side gør denne tillid samarbejdet mindre kompliceret i forhold til at deltagerne på 

institutionsniveau ikke skal bruge ressourcer på at udforme detaljerede kontrakter, på den 

anden side kan de manglende kontrakter og aftaler skabe usikkerhed for de deltagere som ikke 

har samme mængde tillid, hvilket kan betyde at der ikke bliver delt viden i det omfang 

samarbejdet kræver. 

 

5.6.2 Tillid på projektniveau 

Selvom der på institutionsniveau tilsyneladende er en høj grad af tillid, er der alligevel i BIOPRO 

indikatorer på, at der er et lavere niveau af tillid, når dette betragtes på projektniveau. Dette 

peger de problematikker vedrørende datadeling på, som også er belyst i analysedelen omkring 

interesser. Her er det ifølge projektleder B og C ikke muligt at få udleveret den data, de skal 

bruge fra industrideltagerne (Projektleder B, bilag 10; Projektleder C, bilag 14). Bruneel et al. 

(2010) forklarer dette således: “If a collaboration is characterized by low levels of trust, partners 
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are less likely to be forthcoming about the knowledge and information required to make the 

collaboration successful” (2010: 861). Disse to eksempler kan pege på, at man fra industrisiden 

ikke har tillid til, at universitetsdeltagerne i projekt B og C ikke vil misbruge denne viden. Til 

trods for at universitetsdeltagerne i projekt B og C ikke handler opportunistisk, har 

industrideltagerne alligevel en manglende tillid til at de ikke vil publicere den viden de får. I 

projekt B har projektdeltagerne håndteret datadelingen, eller manglen på samme, ved at indgå i 

en dialog omkring hvordan de i stedet kan løse opgaven uden brug af industrideltagernes data 

(Projektleder B, bilag 10). Omvendt har denne dialog i projekt C ikke været til stede, idet 

industrideltagerne ifølge projektleder C ikke har været åbne og villige til at kommunikere om 

hvad de vil og kan dele af viden (Projektleder C, bilag 14). Manglen på kommunikation i dette 

tilfælde er således en afgørende faktor for at overkomme en barriere som manglende tillid, og da 

projektdeltagerne i projekt C ikke har formået dette, er det endt i et projekt som midlertidigt er 

stoppet. Er der til gengæld en høj grad af kommunikation mellem deltagerne vil dette omvendt 

skabe tillid: ”Building trust between academics and industrial practicioners requires long-term 

investment in interactions” (Bruneel et al., 2010: 867). Den høje grad af interaktion og 

involvering fra alle deltagere i projekt A, giver dermed dette projekt et stærkt udgangspunkt i 

form af tillid og kan forklare hvorfor disse deltagere ikke har problemer i forhold til datadeling. I 

projekt B er der ikke lige så høj grad af interaktion, men i og med at de alligevel formår at indgå i 

en dialog der løser problemet, viser at graden og måden hvorpå de kommunikerer i projekt B er 

tilstrækkelig i forhold til overkomme problemer med manglende tillid.  

 

Hvor ovenstående handler om hvordan industrideltagerne kan have manglende tillid til at 

universitetsdeltagerne ikke vil respektere deres interesse i at holde viden hemmelig, er der også 

en barriere der handler om at universitetsdeltagerne ikke har tillid til at industrideltagerne ikke 

vil respektere deres interesser. I BIOPRO’s tilfælde kan det tænkes, at såfremt 

universitetsdeltagernes perception af at deres interesse i at modtage data fra virksomhederne 

fortsat ikke bliver mødt, vil det skabe problemer for samarbejdet (Blau, 2009). Dette kan 

resultere i, at universitetsdeltagerne får en opfattelse af at samarbejdet med industrien vil være 

begrænsende i forhold til de resultater, de vil kunne skabe hvilket vil sætte deres grundlag for at 

samarbejde i fare (Tartari et al., 2012: 658). På den anden side ser dette dog ikke ud til at være 

en bekymring for universitetsdeltagerne i projekt B. “Når det så er sagt, så tror jeg, der er mere 

tiltro til os, end der var i starten, hvor vi ikke fik data, men det er som om, vi får mere og mere 

data…” (Projektleder B, bilag 10). Industrideltagerne og universitetsdeltageren har altså, 

gennem deres erfaring med at interagere med hinanden, gradvist opbygget et stærkere 

tillidsforhold. Dette tillidsforhold vil ifølge projektlederen betyde, at der vil blive delt mere viden 
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mellem de to parter. Dette bekræftes af teorien, der anfører at: “Personal and trust-based 

relationships between university scientists and industrial partners are crucial for the effectiveness 

of knowledge transfer activities” (Tartari et al., 2012: 661). Tillid er især en fordrende for 

samarbejdet eftersom projektdeltagerne ofte deler følsomme informationer og tavs viden 

(Bruneel et al., 2010: 861), hvilket også er en forudsætning for innovation og effektivitet. 

 

En anden fordrende faktor kan være, som analysen viser i afsnittet om privat og offentlig viden, 

at universitetsdeltagerne i projekt B og C har samme interesser som industrideltagerne i forhold 

til en perception af at de hurtige, brugbare resultater går forud for forskningsværdi 

(Projektleder B, bilag 10; Vejleder 1B, bilag 11; Projektleder C, bilag 14; Industrideltager 2C, 

bilag 16). På denne måde har projekterne ledt til den “.... epistemic drift in the research agenda 

towards a profile characterised by short-term and target-driven research, at the expense of 

curiosity-driven, basic-oriented and long-term research” (Tartari et al, 2012: 658) som forudses, 

og til dels frygtes, i litteraturen (Nelson, 2004). Men til forskel fra Tartari et al.’s (2012) teori, 

som anfører at dette vil skabe mindre tillid mellem parterne idet universitetsdeltagerne oplever 

at deres forskningsmål begrænses (ibid.), bør det i BIOPRO altså være omvendt fordrende for 

tillidsforholdet at projekterne foregår på industriens præmisser, idet projektdeltagerne dermed 

har samstemte interesser. Imidlertid er der som nævnt ikke tillid fra industriens side, hvilket 

derfor udligner den positive effekt der burde være i at universitetsdeltagerne også har interesse 

i skabe hurtige anvendelige resultater til industrien. 

 

Samme tolerance og høje tillidsniveau i forhold til hvad der opnås fra samarbejdet i form af 

resultater kan også spores hos en industrideltager fra projekt A: “... det spor, jeg har lagt op til, 

skulle være i [projektlederens] projekt, er blevet nedprioriteret” (Industrideltager A, bilag 9). Her 

forklarer industrideltageren, at det mål han har sat i forhold til, hvad han skal have ud af 

projektet, ikke ser ud til at blive imødekommet. Dette opfatter han imidlertid ikke som et 

problem, idet han anser, at han i stedet kan få noget ud af nogle af de andre BIOPRO-projekter, 

som han er involveret i: “Altså, jeg synes vi har så mange ting kørende, så så længe der er fremdrift 

i BIOPRO, så længe BIOPRO kommer med gode resultater, så længe de kommer med interessante 

resultater for os - ja så er der et projekt der fejler, det gør mindre. Nu siger jeg fejler, jeg mener, når 

der er et projekt der bliver trukket lidt væk fra det spor vi havde lagt” (Ibid.). At industrideltageren 

har tiltro til, at de forskellige projekter kan have forskellige udfald, som måske ikke altid 

tilfredsstiller alles behov, og stadigvæk bibeholde samme engagement, kan tolkes som en stærk 

grad af tillid. Denne industrideltager føler sig forsikret om, at hans spor nok skal nås, og han 

bekræfter selv, at det er “et spørgsmål om give and take” (Ibid.). Industrideltageren i projekt A 
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har dermed den samme antagelse som universitetsdeltagerne i projekt B, nemlig at det arbejde 

de lægger i BIOPRO vil blive gengældt, selvom det nuværende tidspunkt ikke er tilfældet (Blau, 

2009). 

 

Opportunistisk adfærd 

Projekt A er blevet afsporet fra industrideltagernes interesser og i stedet drejet udelukkende 

mod universitetets. Grunden til dette kan findes i projektleder  ’s forklaring af en potentiel 

konflikt mellem hans vejleder og en industrideltager i projektet:  

 

“Nu snakker jeg tit med min egen vejleder om: ‘Indtil videre har vi nok herinde, det er fint, vi kører 

vores eget show’. Jeg kan godt mærke at han: ‘Vi kan sagtens lave artikler, med det vi laver herinde 

[på universitetet]’, men jeg er jo sådan: ‘Ah men, det kan godt være, men skal vi ikke også lige have 

de andre med og rent faktisk køre med deres produkter, så det bliver mere ‘real life’ (Projektleder 

A, bilag 6).  

 

Projektleder A stiller hans vejleders interesse i at publicere artikler i kontrast med de øvrige 

projektdeltageres og hans egen interesse i at lave noget mere ‘real life’. Bruneel et al. (2010) 

forklarer at: “... collaboration partners may seek to take advantage and act opportunistically to 

appropriate the benefits of the collaboration” (Ibid: 861). Dette peger på, at der i projekt A 

handles opportunistisk fra universitetets side. Vejlederen har med dette perspektiv en 

forventning til, at industrideltageren vil handle opportunistisk, hvorfor han selv handler 

proaktivt, for at sikre egne interesser. Da tillid også er et produkt af et menneskes erfaringer, 

kan det udledes at vejlederen i projekt A måske ved tidligere samarbejder har oplevet at 

industrien ikke har haft respekt for hans interesser, hvilket i så fald forklarer hvorfor han  

vælger at handle opportunistisk (Burns, 1978). Forventningen om at den anden part vil udvise 

opportunistisk adfærd, er dermed en betydningsfuld barriere for samarbejdet, og som ifølge 

Bruneel et al. (2010) kan løses med skabelsen af tillid: “High levels of trust, on the other hand, can 

help to reduce the fears that one of the partners will act opportunistically. Trust allows partners to 

be confident that their collaborator will treat them fairly and in a consistent way, and will help to 

resolve any problems that may arise jointly”  (Bruneel, et. al., 2010, 861). Den lave grad af tillid i 

projekt C, har i tråd med dette også medført, at der handles opportunistisk fra 

industrideltagernes side, idet de vælger ikke at dele viden. Dette kan ligeledes skyldes at 

industrideltagerne ved andre samarbejder har oplevet at der ikke har været respekt for deres 

interesser. Dette bekræfter Jesper Bryde også i vores interview da vi spørger ind til hvorfor han 
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tror at industrideltagerne i projekt C ikke vil dele viden. Han mener nemlig at der kan ligge noget 

historik bag, i forhold til at pågældende industrideltagere har mistet eller fået misbrugt data ved 

andre samarbejder (Bryde, bilag 5). 

 

5.6.3 Delkonklusion - Tillid 

Dette sidste tema i vores framework og i vores analyse viser episoder, hvor tillid har spillet en 

rolle. På institutionsniveau peger BIOPRO-deltagernes relativt store grad af erfaring på, at der er 

tillid mellem institutionerne. Dette peger de manglende kontrakter ved projektets indgåelse 

ligeledes på. 

Men på projektniveau viser det sig imidlertid, at virkeligheden er mere kompleks. Ud fra 

analysen fremgår det, at der er indikationer på, at industrideltagerne i projekt B og C ikke har 

tillid til universitetsdeltagerne i forhold til deling af data.  

 

 Manglende tillid fra industriens side til at universitetsdeltagerne ikke vil forsøge at 

misbruge deres hemmelige data, er dermed en potentiel barriere for samarbejdet i 

projekt B og C. 

 

 En fordrende faktor, der kan sænke denne barriere er, at universitetsdeltagerne i projekt 

B og C har samme interesser som industrien, nemlig at skabe hurtige anvendelige 

resultater, frem for resultater med høj forskningsværdi, hvilket styrker tillidsforholdet, 

idet deltageren anser, at den anden ikke vil handle opportunistisk. 

 

 Dog er det en barriere at industrideltagerne ikke formår at udnytte at 

universitetsdeltagerne har samme interesse i projekt B og C. 

 

I projekt B har erfaringen som er kommet gennem fuldførelsen af projektet ført til, at der også 

bliver delt mere data nu, end i begyndelsen af projektet, hvilket styrker tesen om, at erfaring og 

relationer skaber tillid og dermed bedre samarbejde.  

 

 Erfaringen med samarbejdet og de relationer det har medført, har skabt et stærkere 

tillidsforhold i projekt A og B. Hvilket ikke er sket i projekt C. Dermed er 

intragruppeerfaring og interaktion i projekt A og B en fordrende faktor for samarbejdet, 

imens manglen på dette er en barriere for samarbejdet i projekt C. 
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Der er tilsyneladende også en høj grad af tillid fra industrideltageren i projekt A i forhold til, at 

han skal få sine interesser opfyldt, selvom projekt A ikke ser ud til at bringe brugbare resultater 

for ham. Dog er der i projekt A uenighed mellem en vejleder og projektlederen om, hvorvidt det 

aktivt skal søges at sikre egne interesser, eller om der skal sørges for at holde hele gruppens 

interesser for øje. Dette indikerer, at vejlederen i projekt A handler opportunistisk, hvilket 

teorien ligeledes bekræfter som værende konsekvensen af manglende tillid. 

 

 Manglende tillid fra universitetsdeltageren er altså en barriere, idet det skaber 

opportunistisk adfærd i projekt A, grundet en forventning om, at den anden vil handle 

opportunistisk. 

 

 Dette har dog ikke en påvirkning på industrideltageren, idet han har tillid til, at han nok 

skal få sine interesser imødekommet i et af de andre BIOPRO-projekter, hvilket kan være 

en formildende faktor i forhold til ovenstående barriere. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 5 
Diskussion 
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6. Diskussion 

I det følgende vil vi diskutere forskelle og ligheder mellem de tre analyserede projekter, 

sammenstille disse med teorien og derpå drage konklusioner om, hvordan 

problemformuleringen bedst muligt besvares. Dermed vil diskussionen altså tage udgangspunkt 

i de delkonklusioner, vores analyse kommer frem til, og sætte dem op mod hinanden, for at 

skabe en bedre forståelse af helheden. 

Da vores problemformulering specifikt søger at undersøge, hvad der skaber et succesfuldt 

samarbejde i BIOPRO, vil dette diskussionsafsnit også stille sig kritisk over for de konklusioner, 

litteraturen drager, for på den måde også at anerkende subjektiviteten inden for dette felt.  

 

6.1 Er ulighed en barriere, der skal udlignes? 

Projekt C er et godt eksempel på, at den ligelige fordeling af roller er vigtig i forhold til at skabe 

et succesfuldt samarbejde. På baggrund af analysen fremgår det, at projektlederen føler sig som 

konsulent for industrien samt har en følelse af, at industrideltageren handler opportunistisk og 

ikke er nok involveret i samarbejdet. Dette har en effekt på tillidsforholdet mellem 

projektdeltagerne, og der bliver som konsekvens ikke delt viden, hvilket resulterer i, at projektet 

går i stå. Dermed får ingen af projektdeltagerne i projekt C deres interesser opfyldt via 

samarbejdet. Dette stemmer overens med Bressers (2012) og Fogelberg & Thorpenberg (2012) 

forudsigelser om, at der vil opstå konflikter, hvis alle aktører ikke er ligeligt involverede. Den 

mindre grad af interaktion eller involvering, som er årsag til et svækket tillidsforhold og 

manglende forståelse for hinandens interesser, er ligeledes et resultat, der stemmer overens 

med teorien som anført af Bruneel et al., (2010) og Tartari et al. (2012). Sidst men ikke mindst er 

resultatet et godt eksempel på Etzkowitz og Leydesdorffs (2000) tese om, at parterne først vil 

kunne drage nytte af samarbejdet, når rollerne overlapper, hvilket heller ikke er tilfældet i 

projekt C. 

 

Set i lyset af projekt C som eksempel, er det interessant at betragte et andet resultat fra 

analysen. Dette resultat viser, at projektdeltagerne i projekt A og B ikke opfatter det som en 

barriere, at der er en ulige fordeling i form af det arbejde, der lægges i samarbejdet, med en 

overvægt på universitetet, og i form af hvad man får ud af samarbejdet i forhold til opfyldelse af 

interesser.  Dette til trods for at litteraturen understreger vigtigheden af, at det de involverede 

deltagere lægger i og får ud af projektet skal være ligeligt fordelt (Bressers, 2012; Etzkowitz & 

Leydesdorf, 2000; Etzkowitz, 2008; Goodman, 1974; Ronen, 1986; Scholl & McKenna, 1987; 

Summers & DeNisi, 1990). Dermed er der en skelnen mellem, hvad der konstitutionelt kan være 
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af barrierer, og hvad der rent faktisk opfattes som barrierer. Derfor vil vi i det følgende 

diskutere, hvorfor uligheden opfattes som en barriere i projekt C, når dette ikke er tilfældet i 

projekt A og B. 

 

6.1.1 Hvorfor opfattes uligheden i projekt B ikke som en barriere? 

Som det fremgår af analysen er rollefordelingen i projekt B nærmere en laissez-faire-

konstellation end en triple helix, idet der er en industrideltager, der opstiller projektets mål og 

drager nytte af projektets resultater, hvilket også fastholder universitetsdeltagerne i en 

konsulentrolle frem for en entreprenørrolle. I forlængelse af dette drager universitetsdeltagerne 

ikke megen nytte af projektets resultat, idet det ikke har meget forskningsværdi. 

At den ulige fordeling er til industrideltagernes fordel forklarer, hvorfor industrideltagerne i 

projekt B ikke opfatter uligheden som en barriere. De får med dette projekt opfyldt deres 

interesser i at skabe hurtige og brugbare resultater med et minimum af datadeling og 

involvering fra egen side. Dette er på bekostning af universitetsdeltagerne, som ikke får opfyldt 

deres interesse i at modtage data og teste i fuldskala, det vil sige deres begrundelse for at være 

med i samarbejdet. Derfor kan man undre sig over, at universitetsdeltagerne i projekt B ikke 

anser denne ulige fordeling som en barriere. 

 

En forklaring kan ligge i, at universitetsdeltagerne får opfyldt andre, personlige interesser end 

den overordnede institutionelle interesse i at skabe resultater med forskningsværdi.  

Dette bekræfter analysen, hvoraf det fremgår at universitetsdeltagerne, modsat hvad teorien 

angiver, ikke har en primær interesse i at skabe resultater med stor forskningsværdi. De er 

dermed ikke styret af de såkaldte Mertonianske idealer, som bliver fremhævet i en stor del af 

litteraturen, men i stedet er styret af en interesse i at kunne levere løsninger i praksis. Dermed 

komplementerer universitetsdeltagernes personlige interesser, som fundet i analysen, 

industrideltagernes institutionelle interesser, hvorimod universitetets institutionelle interesse 

bliver nedprioriteret. 

Analysen bekræfter yderligere, at universitetsdeltagerne i projekt A og B er tilfredse med 

samarbejdet, idet de i stedet får deres interesse i at skabe relationer til industrien opfyldt. Dette 

er ikke er en motivationsfaktor i projekt C, hvor projektlederen allerede har et job i industrien at 

se frem til (Projektleder C, bilag 14). Dertil kan tilføjes, at såfremt der eksisterer en interesse i at 

skabe jobmuligheder for sig selv, vil universitetsdeltagerne have større tolerance som led i en 

taktik i at fremstå på en særlig måde, end hvis deltageren ikke havde dette end goal for øje 

(Leary & Kowalski, 1990). Opfattelsen af at det er vigtigere at levere hurtige brugbare resultater 
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til industrien, frem for at tilfredsstille egne institutionelle interesser, kan således være en 

konsekvens af dette. Analysen viser på denne måde, at universitetsdeltagerne i projekt B i højere 

grad er styrede af deres egne personlige interesser frem for visionen om at opnå deres ‘guiding 

star’ - at blive et ledende forskningsmiljø. Universitetsdeltagerne i projekt B er dermed også 

mere loyale overfor egne interesser, der kan opfyldes via BIOPRO-samarbejdet, end overfor 

deres egen institution. Dermed bidrager vores analyse til teorien ved at vise, at der kan eksistere 

modstridende institutionelle interesser, uden at dette påvirker samarbejdet negativt på 

projektniveau. 

 

Dette taler altså for, at der i BIOPRO ikke behøver at være en lige fordeling af arbejdsbyrde og 

resultater for at skabe et succesfuldt samarbejde. Dette såfremt projektdeltagerne kan opnå 

andre personlige interesser gennem samarbejdet, og at disse personlige interesser er 

komplementære, som det er tilfældet i projekt B. 

  

Universitetsdeltagernes forfølgelse af egne personlige interesser er således en måde, hvorpå de 

kan udjævne den ulige fordeling af arbejdsbyrde og resultater.  

På den anden side, eftersom BIOPRO vokser, er det ikke en garanti for, at disse personlige 

interesser vil være til stede i nye projektgrupper. Dette leder til en diskussion af, hvorvidt det 

alligevel er en god strategi at tillade forfølgelsen af individuelle interesser frem for den fælles 

definerede vision (Peterka et al., 2012: 867). Som analysen viser, er formålet med projekt B at 

generere resultater hurtigt, som et led i at skabe en portefølje af succesfulde projekter, som 

BIOPRO’s interessenter kan blive præsenteret for. Da BIOPRO er afhængig af ekstern 

finansiering, er denne form for strategi uden tvivl en vigtig del af BIOPRO’s overlevelse. Dette er 

også en strategi, som synliggør præstationer og resultater, hvilket virker motiverende for 

BIOPRO’s projektdeltagere (Herzberg et al., 1993). Projektet bliver dog afviklet så hurtigt, at 

universitetsdeltagerne ikke når ud i industrien og afprøve de udviklede modeller i fuldskala, 

hvilket er det grundlæggende præmis for universiteternes deltagen.  

Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt en sådan strategi er fordrende for 

samarbejdet med de deltagende universiteter, idet de på institutionsniveau ikke får det ud af 

samarbejdet, som på forhånd er blevet lovet via visionen. Består projektgruppen eksempelvis af 

universitetsdeltagere, der er motiverede af at skabe en akademisk karriere frem for én i 

industrien, kan et spørgsmål være, hvor længe universitetsdeltagerne kan blive ved med at 

holde motivationen oppe, hvis tilsvarende situationer senere hen igen skulle opstå. Det kan i 

forlængelse heraf tænkes, at det kan skabe problemer for universitetsdeltagerne, at de skal løbe 

hurtigere for at dreje projektet mod resultater, der kan publiceres for at leve op til krav fra egen 
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institution og det internationale forskningsmiljø. Det håndgribelige, finansielle element, der 

ligger i fremtidig støtte fra udefrakommende investorer, skal stadig anerkendes, men det er 

derudover nødvendigt for BIOPRO’s overlevelse, at de internt i projektgrupperne sikrer sig, at 

tillidsniveauet bliver holdt oppe på et niveau, der mindsker potentialet for, at der opstår 

barrierer som eksempelvis opportunistisk adfærd. Desuden må det være en fordel, at der også 

som udgangspunkt udvælges projekter, som alle parter får noget ud af. Det vil sige, at der ikke 

udelukkende kan fokuseres på kun at lave ‘hurtige’ løsninger til industrien. 

 

En anden forklaring på, at universitetsdeltagernes anser samarbejdet som en succes til trods for, 

at deres interesser ikke umiddelbart bliver mødt, kan også være ud fra teorien om ’cognitive 

dissonance’ (Festinger, 1957). Teorien angiver, at en person føler ubehag (dissonans), når flere 

af personens overbevisninger ikke stemmer overens, eller når en persons adfærd ikke stemmer 

overnes med dennes overbevisninger. Derfor vil mennesker altid søge at reducere dette ubehag 

ved enten at ændre overbevisning eller adfærd (Ibid.). I forhold til BIOPRO’s 

universitetsdeltagere kan man forestille sig, at der vil være dissonans mellem deres interesse i 

samarbejdet, at teste i fuldskala og skabe værdifuld viden, og det, der rent faktisk sker i BIOPRO. 

For at reducere den følelse af ubehag, det medfører at man har arbejdet så længe med noget, der 

egentligt ikke er givtigt for én selv, finder BIOPRO’s universitetsdeltagere det måske mere 

”behageligt” at overbevise sig selv om, at der alligevel er en årsag til deres hårde arbejde. Denne 

kognitive dissonans kan potentielt sætte universitetsdeltagerne på emotionelt overarbejde, idet 

de skal retfærdiggøre over for sig selv og andre, hvorfor de er med i samarbejdet, hvilket også 

kan tænkes at påvirke deres motivation i længden (Cropanzano, Rupp & Byrne, 2003).  

 

Dette taler således for, at BIOPRO skal stræbe efter at resultaterne bliver ligeværdigt fordelt 

mellem projektdeltagerne, idet en fremtidig ekspansion ikke kan garantere, at andre 

universitetsdeltagere vil have samme formildende, personlige interesser. Og idet disse 

personlige interesser, i virkeligheden kan være et udtryk for kognitiv dissonans hvilket 

sandsynligvis vil virke demotiverende på universitetsdeltagerne i længden. 

 

En anden vinkel på triple helix-litteraturens lighedsprincip er lidt mere kynisk, idet der kan 

stilles spørgsmålstegn ved motiverne bag indgåelsen af denne her form for samarbejde. 

Fordelen ved på forhånd at have fastsat en fælles vision på institutionsniveau må antages at 

være for at illustrere, hvad hver af parterne får ud af at indgå i et sådan projekt. Grunden til, at 

virksomheder og universiteter indgår i disse samarbejder, er i anerkendelsen af behovet for at få 

ny viden og udnytte hinandens kompetencer.  
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Der kan dog være tale om andre styrende interesser end dem, der er formuleret i visionen. Dette 

indikerer analysen i hvert fald, eftersom universitetsdeltagerne er mere motiverede af at 

networke end at publicere artikler. I forlængelse af dette viser vores analyse også, at 

industrideltagerne er motiverede af andre årsager end den idealistiske tanke om at skabe ‘state 

of the art’-viden i samarbejde med universiteterne. I virkeligheden kan de ifølge analysen være 

lige så styrede af deres interesse i at videndele med andre virksomheder, som at skabe et cluster 

med virksomhederne i centrum. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt samarbejdet i BIOPRO er 

opstået på baggrund af et reelt ønske fra industriens side om at dele og skabe ny viden med 

universiteterne, eller om der i virkeligheden kan være tale om en skjult udnyttelse af 

universiteterne. Fogelberg og Thorpenbergs (2012) case viser, at universiteterne udelukkende 

er inddraget i et tilsvarende projekt for at opnå økonomisk støtte fra staten. Det vil sige, at et 

motiv fra industrien kan være, at de ved samarbejdet med universitetet derigennem kan få 

finansieret en god del af deres R&D via staten og EU. 

Vi har dog, gennem vores observationer, interview og samtaler med projektdeltagerne i BIOPRO, 

den opfattelse, at motivet bag indgåelsen af samarbejdet bygger på et reelt ønske om at skabe 

innovative løsninger i fællesskab samt at størstedelen af projektdeltagerne er meget 

passionerede omkring dette (Observationsstudie 1A, bilag 1; Observationsstudie 2A, bilag 2; 

Interview, bilag 6-16; Bryde, bilag 5). Derudover er det, i vores interview med 

projektdeltagerne, tydeligt, at alle deltagerne, både på universitetssiden såvel som på 

industrisiden, anser BIOPRO’s direktør, Jesper Bryde, som et inspirerende forbillede, der med 

sin passion for og tro på projektets potentiale og evne til at udvise interesse i hvert projekt, også 

inspirerer dem i deres daglige arbejde. ”When leaders feel excited, enthusiastic, and active, they 

may be more likely to energise their subordinates and convey a sense of efficacy, competence, 

optimism, and enjoyment” (George, 1991: 162). Denne passion og tro på at der i fællesskab kan 

skabes noget unikt, taler for, at der altså ikke bare er tale om en udnyttelse af universitetet. 

Derudover, er det en fordrende faktor for samarbejdet, at lederens entusiasme smitter af i 

projektgrupperne.  

 

På denne måde kan der således være tale om et gensidigt udnyttelsesforhold mellem 

projektdeltagerne i BIOPRO, som er både styret af økonomiske og karrieremæssige interesser, 

men ifølge ovenstående også en idealistisk tro på projektet. 

  

6.1.2 Hvorfor opfattes uligheden i projekt A ikke som en barriere? 
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I modsætning til projekt C opfattes uligheden i projekt A heller ikke som en barriere. Et 

spørgsmål der må diskuteres er derfor, hvilke formildende faktorer der er til stede i projekt A, 

som ikke er i projekt C.   

 

I projekt A er der et stort engagement hos industrideltagerne. Dette til trods for at projektets 

nuværende retning går mod resultater, der umiddelbart tilskrives universiteternes fordel, da 

forskningen er publicerbar og ikke er deciderede brugbare resultater for industrien. Dette kan 

forklare universitetsdeltagernes tilfredshed. Dog forklarer det ikke, hvorfor industrideltagerne 

stadig udviser stor interesse i samarbejdet, da projekt A er det eneste af de undersøgte 

projekter, hvor projektretningen er så tydeligt gunstig for universitetsdeltagerne.  

 

En forskel er, at industrideltageren i projekt A har fuld tillid til, at hans interesser nok skal blive 

opfyldt.  Herimod eksisterer der i projekt C ikke den samme mængde tillid, og som konsekvens 

heraf har industrideltagerne trukket sig. Tilliden fra industrideltageren i projekt A kan forklares 

ved, at industrideltageren interagerer bredt. Interaktionsbredden omhandler både mængden af 

interaktionskanaler uden for BIOPRO, men endnu vigtigere, hvor mange forskellige projekter 

inden for BIOPRO, de forskellige parter er en del af.  Projekt  ’s industrideltager har til både stor 

erfaring med UI-samarbejde og har selv erfaring med forskning i universitetsregi. Derudover er 

industrideltageren i projekt A involverede i flere BIOPRO-projekter og er herudover også 

indledningsvist medvirkende til at definere den linje, BIOPRO skal følge. På denne måde 

besidder industrideltageren en viden, der går ud over et enkelt projekt, og er derfor i stand til at 

se det større perspektiv og den større mening med det overordnede BIOPRO. Udover at 

industrideltageren kender til projekter af forskellig karakter, så vil den brede involvering også 

medvirke til en større forståelse for hinanden samt et fælles sprog, hvilket også fremgår af 

observationsstudiet (Observationsstudie 1A, bilag 1; Observationsstudie 2A, bilag 2).  

 

En barriere som ulighed kan dermed i BIOPRO overkommes ved, at det sikres, at 

projektdeltagerne involverer sig bredt, hvilket vil sige i mere end ét BIOPRO-projekt. Vores 

analyse bidrager således også til Bruneel et al. (2010) og Tartari et al.’s (2012) tese om, at øget 

institutionsmæssig interaktion vil være fordrende for samarbejdet ved at tilføje den dimension, 

at der også skal være bredere grad af interaktion på tværs af projekter internt i BIOPRO. 

 

Der er dog også ligheder mellem projekt A og C. Tilfælles har de to projekter den, i analysen 

identificerede barriere, at projektlederne ikke har erfaring med hverken UI-samarbejde eller 

projektledelse. Forskellen mellem de to projekter er til gengæld, at der i projekt A er en erfaren 
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industrideltager, som guider projektlederen gennem processen. Det indikerer således, at projekt 

A, i modsætning til projekt C, nærmer sig en triple helix-konstellation, idet industrideltageren 

agerer vejleder (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Samtidigt fungerer universitetsdeltagerne i 

dette projekt som idéskabere. En af vejlederne nævner eksempelvis, at han var med til at forme 

hele konceptet omkring BIOPRO samt det specifikke projekts retning (Vejleder 2A, bilag 8). På 

denne måde har universitetsdeltagerne været primus motor for projektets idé og retning, 

hvilket sætter dem i en entreprenørrolle. Dette indikerer, at der tale om rolleoverlap i projekt A, 

hvilket i et triple helix-perspektiv kan være en af årsagerne til at samarbejdet fungerer i projekt 

A .  

 

Dette taler således også for, at der i BIOPRO bør stræbes efter øget lighed og overlap mellem 

institutionerne, idet det kan kompensere for barrierer som eksempelvis projektledernes 

manglende erfaring. 

 

6.2 Er forskelligheder en barriere, der skal udlignes? 

Analysens resultater viser, i overensstemmelse med teorien (Bruneel, et al., 2010; Tartari et al., 

2012), at projektdeltagernes forskellige interesser og orientering mod forskningens proces og 

mål skaber barrierer for samarbejdets succes i BIOPRO. Eksempelvis viser analysen, at 

industriens short-term-orientering skaber en potentiel konflikt i projekt B, idet det som nævnt 

resulterer i, at universitetsdeltagerne går på kompromis med forskningsværdien, for at nå 

projektets tidshorisont. Projektdeltagernes forskelligheder viser sig yderligere i projekt B i form 

af stereotypiske forestillinger, hvilket ligeledes er i overensstemmelse med teorien, hvori det 

fremgår, at dette er en barriere for samarbejdet (Corsten, 1987). Desuden tilskrives 

problemerne i projekt C, som diskuteret ovenfor, også manglende forståelse for hinandens 

forskellige interesser og som konsekvens af dette, manglende tillid til, at den anden ikke vil 

udvise opportunistisk adfærd. Derudover viser analysen på baggrund af et observeret 

projektmøde i projekt A, at der kan opstå konflikter i forhold til de forskellige måder proces 

forstås og omtales på. Dog er disse projektdeltagere i stand til at håndtere deres forskelligheder, 

og det kan derfor igen diskuteres, hvad forskellen er på projekt A og projekt C.  

  

6.2.1 Hvorfor er forskellighederne i projekt A ikke en barriere? 

En forskel kan være, at der i projekt A er en industrideltager, som ved mødet viser evne til at 

bygge en kommunikativ bro mellem parterne. Dette gør han ved at foreslå, at projektgruppen 

planlægger aktiviteter frem for resultater og deadlines. Evnen til at koordinere 
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projektdeltagernes forståelser tilskrives i teorien (Cohen & Levinthal, 1990; Bruneel et al., 2010; 

Tartari et al., 2012) hans erfaring med interaktion på tværs af industri og universitet. Denne 

industrideltager har som nævnt forskningserfaring både fra universitetet og fra industrien, 

hvilket i dette tilfælde er afgørende for hans formåen som mediator ved mødet. Dette er til 

forskel fra industrideltagerne i projekt C, som også har UI-erfaring, dog i mindre grad, og som 

ikke selv har siddet som forsker ved et universitet.  

Projektlederen i projekt A har også meget lidt erfaring med UI-samarbejde, hvorfor 

industrideltagerens tilstedeværelse i dette projekt kan tænkes at være endnu mere essentiel i 

forhold til, at der her bliver skabt denne fælles forståelse.  

 

En anden forskel er, at der er en højere grad af interaktion mellem projektdeltagerne i projekt A 

end i projekt C. Det vil sige, at de har afsat flere timer/ressourcer til BIOPRO i forhold til 

industrideltagerne i projekt C. Vores analyse viser eksempelvis, at projektleder C føler, at 

industrideltageren ikke involverer sig nok i samarbejdet, og at der ikke har været meget 

interaktion mellem de to parter. Denne opfattelse bekræftes af en opgørelse, vi senere har 

modtaget, som viser, at disse projektdeltagere har brugt næsten halvt så meget tid på projektet, 

end hvad der er budgetteret med (BIOPRO pp 2. bilag 19). Dette kan anskues som en afgørende 

faktor i sammenligningen med projekt A og deres involvering, som ligeledes bekræftes af 

opgørelsen, som værende over budgettet (Ibid.). Den høje projektspecifikke interaktion og 

involveringsgrad har dermed i projekt A medført et stærkere tillidsforhold og større grad og 

kvalitet af videndeling, som teorien ligeledes bekræfter (Bruneel et. al, 2010; Cohen & Levinthal, 

1990; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Tartari et al., 2012). 

 

Dette taler altså for, at man kan overkomme orienteringsrelaterede barrierer i form af forskellig 

orientering mod proces i BIOPRO. Dette såfremt der er erfarne projektdeltagere til stede, som 

kan mediere og dermed kompensere for andre projektdeltageres manglende erfaring, og 

såfremt der er en høj grad af interaktion mellem projektdeltagerne. 

 

Selvom de orienteringsrelaterede barrierer sænkes gennem den hyppige interaktion i projekt A, 

kan det på den anden side diskuteres, om dette ikke også kan hæve barriererne for samarbejdet. 

Bruneel et al. (2010) og Tartari et al.’s (2012) undersøgelse viser, at der med flere interaktioner 

vil være større ‘transaction cost’, forstået på den måde, at jo flere forskellige mennesker der 

interagerer, og jo flere interaktioner de indgår i, desto mere kompliceret bliver samarbejdet. 

Dette fremgår ligeledes af analysen i forhold til, at projektlederen i projekt A opfatter det som en 

udfordring at skulle tilfredsstille flere forskellige stakeholders. Denne tanke kan videre 
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overføres på et projektplan, hvor deltagerne ved at interagere mere, oftere vil blive eksponeret 

for hinandens forskelligheder. Ud fra denne logik kan et samarbejde med høj grad af interaktion 

potentielt også indbyde til flere konflikter, end et hvor deltagerne sjældent mødes. 

Projekt B og C er eksempler på projekter, der har en lavere grad af interaktion internt i 

projektgruppen, hvilket i så fald, ifølge dette, vil betyde færre konflikter grundet forskelligheder.  

Dette er i BIOPRO imidlertid ikke altid tilfældet: Projekt C har som påvist en projektleder, der er 

frustreret over den manglende interaktion. I projekt B giver den manglende interaktion 

anledning til stereotypiske forestillinger og en til tider nedladende attitude, som projektlederen 

oplever fra industriens side.  

 

Dette leder også op til en anden diskussion. Selvom der i projekt B, ligesom i projekt C, er 

potentielle konflikter grundet forskelligheder og manglende interaktion, føler projektleder B sig 

ikke demotiveret i forhold til samarbejdet.  

  

6.2.2 Hvorfor opfattes forskellighederne ikke som en barriere i projekt B? 

En forklaring på at der trods forskelligheder og tilstedeværelsen af stereotypiske forestillinger 

stadig er motivation for samarbejdet i projekt B kan være, at universitetsdeltagerne, ligesom i 

projekt A, har en højere grad af erfaring med UI-samarbejde, hvilket som nævnt bidrager til en 

bedre forståelse for modparten. At universitetsdeltagerne har erfaring, nedbryder selvfølgelig 

ikke industrideltagernes fordomme om universitetsdeltagerne, men det hjælper dem til bedre at 

forstå og håndtere deres perceptioner, og hvorfor de opstår, idet de har en mere nuanceret 

forståelse af UI-samarbejdet (Bruneel et al., 2010; Tartari et al., 2012).  

En anden forklaring på dette kan være, at industriens ‘nedladende’ attitude tolereres af samme 

grund som den ulige arbejds- og resultatfordeling, nemlig at man har en interesse i at gøre et 

godt indtryk på industrideltagerne, for på den måde at nærme sig et job på et senere tidspunkt 

(Leary & Kowalski, 1990). 

 

Hvis der ikke er formildende omstændigheder i form af erfaring og interaktion, kan det ud fra 

ovenstående umiddelbart konkluderes, at forskelle er noget, der skal undgås for at skabe et 

succesfuldt samarbejde. Spørgsmålet er, om de i stedet kan håndteres på en sådan måde, at det 

ikke skaber barrierer. 

 

6.3 Hvordan skal forskelligheder håndteres? 
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Erhvervspsykologen, Jesper Brøsted, er som nævnt ansat til at mediere samarbejdet mellem 

universitet og industri og har som hovedfunktion til ansvar at italesætte de problematikker og 

barrierer, der ligger som konfliktpotentialer i sådanne samarbejder. 

I det observerede tilfælde ved projektmødet i projekt A, håndterer han projektgruppens 

forskelligheder i forhold til måden at anskue proces, ved at italesætte dem. Det kan dog 

diskuteres, hvorvidt denne italesættelse er hensigtsmæssig, idet forskellene på den måde måske 

overeksponeres og bliver en sandhed uden egentlig at have været det forinden. Det kan tænkes, 

at selve italesættelsen af forskelligheder forstærker stereotyperne, og at narrativerne omkring 

de to grupperinger bliver så udtalte, at de skaber problemer frem for, at det efter hensigten 

nedbryder barriererne (Risberg & Søderberg, 2008: 428). Uden at komme for langt ind i en 

diskursanalyse af eksempelvis Jesper Brøsteds rolle og hans konkrete oplæg ved det 

observerede projektmøde, er det dog muligt at trække på de pointer, den kritiske diskursanalyse 

giver. Zanoni og Janssens (2004) argumenterer for, at al form for kommunikation konstituerer 

vores sociale virkelighed (Ibid: 58).  Antages et sådant perspektiv, er det vigtigt, at man ikke 

italesætter forskellighederne blandt deltagerne i BIOPRO i en sådan grad, at deltagerne mister 

deres subjektivitet. Dette vil altså sige, at man risikerer at sætte ens meddeltagende i bås, hvis 

disse ved første instans får defineret diversiteten, uden selv at kunne nå at danne sig et indtryk. 

En konsekvens af dette kan også være, at man ved at have en forventning om, at de andre er 

forskellige og vil opføre sig på en bestemt måde, vil skabe en form for Rosenthaleffekt 

(Rosenthal, 1933). Det vil sige, at hvis industrideltagerne i projekt B har stereotypiske 

forestillinger om, at universitetsdeltagerne er langsomme og isolerede på deres små kontorer 

(Projektleder B, bilag 6), vil de lave forventninger med tiden resultere i lavere præstation fra 

universitetsdeltagernes side og dermed blive en barriere for det succesfulde samarbejde.  

 

Hvis man derimod ser disse forskelligheder ud fra et ’absorptive acapcity’-perspektiv, vil 

forskellighederne blive betragtet som noget brugbart, og som noget, der øger kreativiteten og 

innovationen blandt de deltagende i en projektgruppe (Cohen & Levinthal, 1990: 130). 

Yderligere kan forskellighed også bidrage til nytænkning, som netop opstår, når forskellige 

perspektiver, eller måder at tænke på, mødes (Ibid: 148).  Dette er ligeledes i tråd med hvad 

Granovetter (1973) fremsætter i sin teori om stærke og svage bånd, hvor stærke bånd referer til 

de relationer man har med personer, man er tættest på, og derved antageligvis også deler 

holdninger med. De svage bånd eksisterer derimod i relationen til de personer, som ikke 

nødvendigvis deler samme overbevisning, og det er ifølge Granovetter (1973) i disse relationer, 

det innovative opstår (Ibid.). Det er dog, ifølge ’absorptive capacity’-litteraturen, i den gyldne 

middelvej, at man finder svaret, da forskellighed kan være lammende for kommunikationen og 
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videndelingen hvis parternes forståelse ligger for langt fra hinanden (Ibid: 133). Dette er også i 

tråd med Etzkowitz og Leydesdorffs (2000) teori der angiver, at det ideelle miljø for innovation 

opstår når institutionerne både overlapper og er separate fra hinanden. 

 

Ud fra denne diskussion kan det uddrages, at BIOPRO skal udnytte, frem for at udligne, de 

forskelligheder, der er indlejret i de forskellige institutioner for på den måde at skabe et 

dynamisk miljø for skabelsen af kreativ innovation og dermed det succesfulde samarbejde.  

 

BIOPRO vokser. Det betyder, at samarbejdet i fremtiden vil bestå af endnu flere forskellige 

deltagere med hver deres forskellige, om ikke institutionelle, så personlige interesser og måder 

at arbejde på. En måde at håndtere disse forskelle på vil måske være at rekruttere medarbejdere 

med bred erfaring med UI-samarbejde, som måske endda har arbejdet på begge sider af 

”skrivebordet”, og som har personlig interesse i at levere noget til industrien, ligesom det var 

tilfældet i projekt A og B, hvor forskellighederne overkommes.  

Dette leder hen til en diskussion omkring kompetencer. Bevæggrundene for at tildele den p.hd.-

studerende, postdoc’en og forskeren projektlederrollen er, som analysen viser, ikke funderet i 

deres kompetencer til at udføre opgaven, men ud fra det grundlag, at de har mest tid og ud fra en 

opfattelse af, at de dermed vil føle ejerskab. Der kan diskuteres to mulige problemstillinger i 

forhold til dette: 

Den ene problemstilling handler om, hvorvidt det er en fordrende strategi at give 

projektlederrollen til personer, der ikke har erfaring og dermed ikke nødvendigvis kompetencer 

til at påtage sig denne rolle. Hvordan projektlederrollen opfattes af projektlederne selv, er en 

problemstilling, som ikke beskrives i vores teoretiske framework. Dog er det en relevant 

problematik, som enten kan forstås som noget casespecifikt for BIOPRO eller som noget, der 

mangler at blive belyst i litteraturen. Generelt betegnes projektlederen som den, der har 

ansvaret for at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt 

mål. Som fagområde trækker projektledelse på kompetencer fra både styring og ledelse (Larson 

& Gray, 2011). Der er så at sige en teknisk dimension og en sociokulturel dimension: “... the 

technical side (...) consists of the formal, disciplined, purely logical parts of the process. This 

technical dimension includes planning, scheduling, and controlling projects (...) the sociocultural 

side of project management (...) involves (...) creating a temporary social system within a larger 

organizational environment that combines the talents of a divergent set of professionals working 

to complete the project” (Larson & Gray, 2011: 15-16). Der er således almindeligvis et særligt sæt 

af kompetencer og ansvar tilknyttet projektlederrollen. I BIOPRO har projektlederne 

kompetencer inden for den tekniske del af opgaven, men der kan således stilles spørgsmålstegn 
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ved, om de også har forudsætning for at varetage de mere ledelsesorienterede opgaver, eller om 

det i virkeligheden har været intenderet fra ledelsens side, at de skal tage sig af disse opgaver. 

 

Projektlederrollen har i analysen vist sig at være central i BIOPRO. Som projektleder i BIOPRO 

ejer man projektet. Desuden er projektlederen ansvarlig for størstedelen af projektets opgaver, 

og denne er ikke mindst ansvarlig for projektets succes.  

I forlængelse af ovenstående er den anden problemstilling i forhold til dette, hvorvidt der 

overhovedet er tale om en reel projektlederrolle. Umiddelbart kan titlen som projektleder i 

BIOPRO virke som en tom floskel, idet vi med analysen kan påvise, at projektlederrollen i 

projekt B udelukkende anses som en koordinerende rolle. Projektlederen fremhæver da også 

selv, at rollen egentlig ikke giver ham meget magt (Projektleder B, bilag 10). I projekt C er 

projektlederen ligeledes frustreret over ikke at have indsigt i hvor mange timer, 

industrideltagerne bruger på samarbejdet, hvad de snakker om inde i virksomheden, og at det i 

det hele taget er svært for ham at få svar tilbage, når han eksempelvis beder om hjælp 

(Projektleder C, bilag 14). Dynamikken i forholdet mellem projektleder og gruppe peger da også 

i retning af, at det er projektlederen, der rapporterer til de andre projektdeltagere, frem for at de 

rapporterer til ham (Observationsstudie 1A, bilag 1; Observationsstudie 2A, bilag 2). Dette 

tænkes til dels at skyldes det strukturelle forhold, hvor projektlederen også står som udbyder til 

industrien, hvilket sætter ham i en rolle, som den der producerer, men ikke nødvendigvis den 

der bestemmer retningen.  På denne måde opstår der en konflikt mellem ansvar og autoritet; for 

hvordan kan en projektleder være ansvarlig for projektets succes, hvis han ikke har autoritet til 

rent faktisk at styre projektet? Denne konflikt er velkendt inden for projektledelseslitteraturen, 

og som Larson & Gray (2011) pointerer: “Project managers are ultimately responsible for 

performance (frequently with too little authority)” (Ibid: 10). I længden kan dette tænkes at have 

en betydning for projektlederens motivation og følelsen af ejerskab, idet han står med ansvaret, 

men i princippet er afhængig af de andre deltageres gode vilje til at levere, og ikke reelt har en 

chance for at påvirke dette. I en konstellation hvor universitetet står som udbydere til 

industrien, virker det også søgt at give projektlederrollen til de p.hd.-studerende og postdocs for 

at få dem til at føle ejerskab. Især hvis projektlederen, som ovenstående peger på, ikke reelt set 

ejer projektet, men at det blot bliver ved prædikatet. Følelsen af ejerskab kan forventes at være 

mindre, hvis man herudover, ligesom projektleder A, ikke sidder alene med opgaverne, men i 

stedet får hjælp af vejledere til det. Desuden bliver følelsen af ejerskab svær at forsvare, når 

behovet for afrapportering, projektplaner og powerpoint-præsentationer som nævnt, kommer 

fra ledelsen og industrien og ikke universitetssiden.  
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I stedet for at få en følelse af ejerskab, kan det tænkes, at projektlederen får en følelse af at få en 

rolle trukket ned over sig, som i princippet ikke er ønsket. Dette tyder projektleder C’s udtalelse 

om, at det ikke er en rolle, han har valgt, i hvert fald på. Har det fra ledelsens side været en 

strategi at skabe en følelse af ejerskab for at undgå, at projektlederen føler sig som konsulent, er 

strategien i så fald slået fejl i projekt B og C. At give rollen som projektleder til en 

universitetsdeltager, som ikke har særlige forudsætninger for at varetage en projektlederrolle, 

indikerer, at BIOPRO om ikke andet har forsøgt at leve op til idealet om en fuld triple helix, hvor 

rollerne er byttet om. Afspejler tildelingen af projektlederrollen et reelt ønske om at inddrage 

universitetsdeltageren på lige fod, bør det i så fald diskuteres, hvorvidt dette er en strategi, der 

kan udjævne den ulighed, der er i BIOPRO’s udgangspunkt for samarbejde. Med andre ord er det 

ikke sikkert, at det er nok at give universitetsdeltagerne det formelle ejerskab af projektet i en 

konstellation, hvor de stadig står som udbydere til industrien.  

 

Dermed er projektlederrollen på det grundlag den er tildelt og med den reelle betydning den 

har, potentielt en barriere for samarbejdets succes i BIOPRO. At projektlederne i projekt A og C 

heller ikke har erfaring med projektledelse og dermed ikke nødvendigvis kompetencer til at 

udføre opgaven, taler for, at disse ikke skal tildeles projektlederrollen. Da BIOPRO i vores 

perspektiv drager nytte af den diversitet de p.hd.-studerende medbringer, betyder det ikke at de 

skal udelukkes for samarbejdet. Det er i stedet essentielt, at de ikke bliver tildelt opgaver, som 

de ikke har forudsætninger for at løse, på baggrund af en forhåbning om, at dette vil skabe 

ejerskab. 

 

En anden diskussion vedrører industrideltagernes kompetencer. I projekt C er der foretaget et 

valg om at fokusere på et konkret problem i industrien, hvor det kun er projektlederen, der har 

kompetencer til at løse opgaven. Derfor har industrideltageren ikke reel mulighed for at 

involvere sig mere i selve problemløsningsprocessen, hvilket i projekt C ifølge projektlederen 

udmunder i, at han er den, der står for langt størstedelen af arbejdet, og som følge heraf føler sig 

som konsulent (Projektleder C, bilag 14). Her er et projekt altså valgt ud fra ønsket om et 

bestemt resultat, frem for et ønske om at udnytte en kombination af begge parters viden. På 

denne måde går man glip af de dynamikker, et sådant samarbejde påstår at være bygget på.  

Modsat opnås der ved at udvælge projekter på denne måde, præcis hvad visionen udtrykker, 

nemlig en optimering af industriens processer. Men det kan diskuteres, om BIOPRO får fuldt 

udbytte af samarbejdet, hvis der ikke er tale om en reel kombination af projektdeltagernes 

forskellighed i forhold til viden, erfaring og perspektiver. 
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Dette taler altså for, at BIOPRO bør udvælge projekter hvor alle projektdeltagerne har reel 

mulighed for bidrage. Det vil sige, at det er essentielt for forskningens kvalitet, at 

projektdeltagerne kan nyde godt af hinandens kompetencer. 

 

En anden måde BIOPRO kan håndtere forskelligheder på, er ved at rekruttere i forhold til 

kapacitet. Analysen af interaktionskanaler og relationer viser, hvor vigtig erfaring via en høj 

grad af interaktion på tværs institutioner er for samarbejdets succes i BIOPRO. Den høje grad af 

interaktion er forbundet med virksomhedens kapacitet i den forstand, at de store virksomheder, 

som analysen også viser, i langt højere grad kan sætte ressourcer af til interaktioner med 

universiteterne, og derigennem få essentiel erfaring med dette.  

 

Det taler således for, at det i BIOPRO bør undgås at samarbejde med mindre virksomheder på 

grund af deres mindre kapacitet. Men da det er BIOPRO’s mål i fremtiden også at inkludere de 

lokale SME’s i området i og omkring Kalundborg, bør en udelukkelse af de mindre virksomheder 

diskuteres (Interview Bryde, 2013).  

Det, der taler for en udelukkelse af de mindre virksomheder i BIOPRO’s samarbejde, er den 

større risiko forbundet med miskommunikation grundet de mindre virksomheders kapacitet til 

at interagere med omverdenen. Dette er projektleder B’s fortælling om misforståelsen af en 

fagterm i et tidligere projekt med en mindre virksomhed et eksempel på (Projektleder B, bilag 

10). Problematikken vedrørende kapacitet kan overføres til projekt C, hvor én af 

industrideltagerne, i kraft af sin mindre størrelse, også har mindre institutionel kapacitet og 

derigennem nødvendig erfaring (Corsten, 1987). Som konsekvens har virksomheden ikke 

etableret fremgangsmåder og rutiner for, hvordan der skal samarbejdes med universiteter 

(Tartari et al., 2012: 651). Dette betyder også, at der sandsynligvis heller ikke opstillet klare 

regler for, hvilken del af virksomhedens viden, der skal være offentligt tilgængelig, og hvad der 

skal holdes hemmeligt for enhver pris, på samme måde som en stor og erfaren virksomhed 

muligvis har (Bruneel et al., 2010: 860). Dette støtter projektleder C’s opfattelse af, at 

industrideltageren ikke er klar over, hvad han må og ikke må dele af data (Projektleder C, bilag 

14).  

Den mindre kapacitet sætter ligeledes begrænsninger for, hvor mange timer denne 

industrideltager kan sætte af til at interagere med de andre projektdeltagere inden for det 

specifikke projekt. Har industrideltageren ikke tid og overskud til at interagere med 

projektleder C, betyder det også, at dette projekt ikke vil nyde godt af de tætte relationer, som er 

identificeret som en fordrende faktor for samarbejdet i projekt A. Det betyder ligeledes, at 
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industrideltageren i projekt C heller ikke får sporet sig ordentligt ind på, hvad det er for data, 

projektlederen skal bruge, og om det i så fald er i konflikt med, hvad han må dele.  

En anden konsekvens af den lave grad af interaktion inden for projekt C, har som nævnt også en 

betydning for tillidsniveauet, hvilket gør, at industrideltageren, udover ikke at vide hvad han må 

og ikke må dele, måske heller ikke er villig til at dele. I projekt A ser vi netop, at effekten af denne 

projektgruppes tætte bekendtskab har indflydelse på tilliden projektdeltagerne imellem, som 

dermed også skaber en tryghed fra industrideltagerne ved at dele viden (Vejleder 1A, bilag 7; 

Industrideltager A, bilag 9).  

 

Dermed er en yderligere og vigtig konsekvens af, at de mindre virksomheder ikke har kapacitet, 

at det ikke er muligt at nyde godt af hinandens forskellige vidensområder, ekspertise og 

diversitet, som jo netop er formålet med denne form for samarbejde. Dette taler for en 

udelukkelse af de mindre virksomheder. 

 

På den anden side kan det også diskuteres, hvorvidt denne udelukkelse ville være en god 

strategi. Ifølge Birgitte Andersen skal de mindre virksomheder ikke udelukkes på grund af deres 

størrelse (Interview Andersen, 2013), da disse har lige så meget at byde på i forhold til at 

bidrage til innovationen med deres specialiserede viden og proceserfaring. Herudover kan de 

også bidrage til diversiteten, hvilket som tidligere nævnt tilfører positive dynamikker til 

samarbejder.  

 

Dog er der den præmis, at de skal være villige til at dele, og de skal være klar over hvad, de må 

dele. Hvad der ikke er muligt at bidrage med i forhold til kapacitet, må der bidrages med i form 

af viden. Dette taler således for, at BIOPRO ikke skal søge mod at udligne forskelligheder, men i 

stedet for udnytte dem. 

 

Idéen med at indgå i et samarbejde på tværs, er jo netop at kapitalisere på hinandens 

forskelligheder. Det kan selvfølgelig diskuteres, hvorvidt der kan være tale om ‘for meget’ 

diversitet til, at et samarbejde kan lykkes, men samtidigt er diversiteten altså en del af det 

succesfulde partnerskab, hvilket som nævnt illustreres i Triple Helix-modellen (Etzkowitz & 

Dizsah, 2008; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2003; 2011). Triple helix-litteraturen 

understreger netop, at som institution er det nødvendigt at bibeholde sin egen særskilte 

institutionelle identitet, for på den måde at skabe dynamik mellem de samarbejdende parter 

(Etzkowitz, 2008).  
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I projekt A oplever vi et eksempel på netop denne vekselvirkning mellem universitet og industri. 

Som observationsstudiet i projekt A viser, holder vejlederen meget fast på det akademiske spor 

under diskussionen om, hvordan projektets proces skal defineres (Observationsstudie 1A, bilag 

1; Observationsstudie 2A, bilag 2). Det interessante ved dette er, i forhold til diskussionen 

omkring for lidt eller for meget diversitet, at universitetsdeltagerens insisteren kan have en 

positiv effekt på projektets dynamik. Selvom vi tidligere har argumenteret for, at vejleder i 

projekt A udviser opportunistisk adfærd, kan hans rolle også betragtes som en nødvendig 

opposition til industri- og profitperspektivet. Ved at vedkende sig argumentet om, at det er 

nødvendigt at opretholde forskellighederne i en gruppe for på den måde at skabe dynamik, kan 

denne vejleders måde at understrege forskningen og den forskningsværdi, han mener er nødt til 

at være til stede, være et afgørende element i fremstillingen af brugbare resultater. Diversiteten 

i projektgrupperne vil på den måde bidrage til, at projektets konkrete resultater vil bære præg af 

nuancer, man måske ikke ville have fundet, hvis projektdeltagernes holdninger og ytringer var 

strømlinede. Dette er også en pointe inden for videndelinglitteraturen, hvor Cohen og Levinthal 

(1990) argumenterer for, at det er en præmis for at kunne forstå og skabe viden at blive 

eksponeret for diversitet. Forskelligheden i BIOPRO er dermed det nødvendige grundlag for, at 

de kan opfylde deres vision om at skabe innovative løsninger for industrien. Var universiteterne 

ikke i kollaboration med industrien, ville dette ikke være muligt i samme omfang, idet de ikke 

ville være i stand til at lære af hinanden, og derved opnå det fulde udbytte af kombinationen. 

 

Dette taler altså for, at selvom forskelligheder i BIOPRO udgør barrierer for samarbejdets 

succes, er det samtidig en præmis for deres eksistens. Derfor skal forskellighederne ikke undgås 

eller ensrettes, de skal udnyttes. 
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7. Konklusion 

Dette afsnit har til hensigt at opsummere analysens resultater samt at besvare specialets 

problemformulering.  

 

I vores analyse af samarbejdet i BIOPRO har vi ved hjælp af henholdsvis triple helix-litteratur 

såvel litteraturen om UI-samarbejder belyst barrierer såvel som fordrende faktorer, der ofte 

forbindes med samarbejde på tværs af universitet og industri, samt de barrierer og fordrende 

faktorer, der hersker i BIOPRO. Hermed viser det kombinerede framework sig også som et 

anvendeligt analyseværktøj til at identificere faktorer på flere niveauer, der skaber et 

succesfuldt samarbejde. 

 

I forhold til rollefordelingen fremsætter litteraturen, at man skal stræbe efter en ligelig opdeling 

af roller, for at opnå den ønskværdige dynamik mellem de deltagende. I BIOPRO er denne 

fordeling ikke lige, idet universiteterne i projekt B og C agerer udbyder for industrien, hvilket 

resulterer i en overvægt af arbejde og ansvar på universitetets side og en mindre involvering fra 

industriens side. I projekt A er der dog indikationer på rolleoverlap, og denne projektgruppe er 

som resultat nærmere en triple helix end de to øvrige projekter, hvilket analysen og den 

efterfølgende diskussion fremligger som fordrende for samarbejdet i BIOPRO. 

Herudover viser analysen, at overvægten af arbejde især ligger på projektlederne, idet disse har 

de tekniske kompetencer. Men eftersom projektlederne ikke nødvendigvis har 

projektledelseskompetencer, og eftersom rollen som projektleder giver reel indflydelse på 

projekterne, anses dette som en barriere for samarbejdet i BIOPRO. Dette giver anledning til en 

diskussion om, hvorvidt projektlederrollen bør gives til disse personer i BIOPRO. 

 

I forhold til interesser viser analysen, at der ikke er nogle af de undersøgte projekter hvor alle 

deltagere får deres interesser opfyldt. I projekt A får industrideltagerne ikke opfyldt sin 

institutionelle interesse i at skabe et hurtigt, brugbart resultat for virksomheden. I projekt B går 

universitetsdeltagerne på kompromis med forskningsværdien, og i projekt C får ingen af 

projektdeltagerne deres interesser opfyldt. I diskussionen bliver denne barriere dog sat i 

perspektiv, idet projektdeltagerne både i projekt A og B, er villige til at gå på kompromis, så 

længe der er tillid til, at de på et senere tidspunkt vil få opfyldt deres institutionelle interesser og 

deres personlige interesser. Tillid bliver derfor en fordrende faktor for et succesfuldt 

samarbejde. Denne tillid hersker til gengæld ikke i projekt C, hvilket da også anføres som en 

årsag til, at projektet er gået i stå. Der er ligeledes interessekonflikter i projekt B og C i forhold til 
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privat og offentlig viden, og som resultat får universitetsdeltagerne ikke adgang til nødvendig 

data eller mulighed for at teste i fuldskala. Dette er dog ikke tilfældet i projekt A, hvor der er høj 

grad af tillid og som følge heraf bliver delt viden. I diskussionen blev der argumenteret for, at 

industrideltagernes tillid i projekt A skyldes en høj grad af UI-erfaring, høj grad af interaktionen 

inden for projektet samt høj grad af interaktion på tværs af projekter i BIOPRO. 

 

I forhold til proces på institutionsniveau viser analysen, at BIOPRO’s tidsmæssige horisont på 2 

år kolliderer med det 3-årige p.hd.-studie. Diskussion argumenterer dog både for og imod 

ansættelsen af p.hd.-studerende i BIOPRO, og angiver, at man går glip af de fordelagtige nuancer 

diversitet i form af akademiske tilgange, kan medføre. 

Denne diversitet bliver synliggjort på projektniveau, da der i projekt A er forskellige 

perceptioner i forhold til hvordan projektet skal planlægges. Der hersker en manglende 

forståelse fra industrien og ledelsens side for forskningens usikkerhed, og en manglende 

forståelse for lønsomhed fra universitetets side. I forhold til denne barriere er en 

industrideltager i projekt A dog i stand til at agere mediator for denne barriere på grund af hans 

brede erfaring med UI-samarbejde og tidligere erfaring som forsker ved et universitet. Denne 

erfaring angiver diskussionen dermed som en fordrende faktor, og det fremhæves, at forståelse 

og accept af de divergerende perspektiver muliggør den kreativitet og innovation disse 

medfører.  

 

I forhold til interaktionskanaler og relationer viser analysen, at alle aktører på 

institutionsniveau indgår flere i UI-samarbejder dog i mindre grad hos CP Kelco. Diskussionen 

stiller spørgsmålet, om det er en potentiel barriere for BIOPRO at inddrage institutioner eller 

personer med mindre grad af erfaring, såsom eksempelvis CP Kelco, idet det skaber 

udfordringer for skabelsen af en fælles forståelse. Diskussion viser til trods herfor, at fordelene 

ved at inddrage disse overgår ulempen, idet diversitet som nævnt er nødvendig for BIOPRO’s 

succes. 

Ligeledes viser analysen, at størstedelen af projektdeltagerne i BIOPRO interagerer bredt, 

hvilket har en formildende indflydelse på barriererne i forhold til at samarbejde og medvirker til 

at øge de deltagernes absorptive capacity. Det er derudover en fordrende faktor, at 

projektdeltagerne har personlige relationer til hinanden, idet det hjælper dem til at forstå 

hinanden. Analysen viser yderligere, at øget projektspecifik interaktion kan medvirke til at 

nedbryde barrierer som eksempelvis de deltagenes stereotypiske forestiller om hinanden.  

Selvom der er barrierer grundet i forskelligheder i projekt B bliver det ikke opfattet som et 

problem hos projektlederen, hvilket kan skyldes projektlederens personlige interesse i at skabe 



INTRODUKTION  METODE  TEORI  ANALYSE  DISKUSSION  KONKLUSION 

 

 0 

anvendt forskning, at projektlederen har interesse i at skabe netværk med industrien eller hvad 

diskussionen også påpeger, kognitiv dissonans.  

En anden formildende faktor i forhold til projektdeltagernes forskelligheder er, 

erhvervspsykologen, Jesper Brøsteds, italesættelse af de forskelligheder, der hersker i et 

samarbejde på tværs af universitet og industri. Diskussionen belyser fordelene ved en sådan 

italesættelse, men viser også, at italesættelsen kan forstærke disse forskelle. 

 

Dette speciales diskussion af resultaterne fra analysen viser, at svaret på spørgsmålet om 

hvordan man skaber et succesfuld samarbejde i BIOPRO, ikke er endegyldigt, idet flere af de i 

litteraturen opstillede barrierer skal tillægges flere nuancer.  

 
 

8. Perspektivering 

Dette speciale identificerer både hvilke barrierer, der hersker i disse former for samarbejder, 

men også hvilke faktorer, der er medvirkende til at overkomme disse barrierer. Det er især 

tydeligt, at de relationelle forhold er af stor betydning for samarbejdets succes. Derfor er det 

interessant at se, hvordan BIOPRO i fremtiden vil være i stand til at lede disse relationer, når 

projektet udvides. Selvom BIOPRO på nuværende tidspunkt er af en størrelse, hvor Jesper Bryde 

er i stand til at påtage sig de intermediære roller på egen hånd, vil der dog være behov for at 

undersøge hvordan BIOPRO’s forskningssamarbejdet kan styres på anden vis. 

 

Med henblik på BIOPRO’s måde at lede forskningssamarbejdet kan man med fordel inddrage to 

alternative ledelsesperspektiver. Det ene perspektiv fremhæver, hvordan en intermediær 

instans ved nøje kontrol og rolleklarhed kan administrere og forbedre forskningssamarbejder 

(Johnson, 2008). Det andet handler om hvordan, succesfulde forskningssamarbejder opstår på 

anarkistisk vis gennem netværker i den danske bioteknologisektor, og som konsekvens deraf 

ikke kan ledes (Kreiner & Schultz, 1993). Netværk og ledelse, eller ikke-ledelse, er et område vi 

har valgt at afgrænse os fra i specialet. Alligevel, som specialet også viser, er dette et område, 

som er relevant for videre forskning i forhold til BIOPRO. 

En rolle, som vi kun har berørt ganske overfladisk i specialet, er Jesper Brydes, direktør for 

BIOPRO. Det er nemlig Jesper Brydes opgave, at identificere de forskningsspørgsmål, som 

BIOPRO’s projektdeltagere skal fordybe sig i. I BIOPRO foregår dette på den måde, at Jesper 

Bryde arrangerer møder, hvor industrideltagerne fremlægger en problemstilling, hvorefter 

universitetsdeltagerne melder sig på det projekt med den problemstilling, som de mener, de kan 

løse. Andre gange er der ikke brug for et møde, i stedet kører Jesper Bryde rundt mellem 
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virksomhederne og universiteteterne, og taler med de forskellige deltagere om de 

problemstillinger, de hver især er optagede af, og finder derudfra forskellige match (Bryde, bilag 

5).  Hans opgave består i forlængelse af dette også i skabe kontakt mellem de involverede 

deltagere, og finde ud af hvem der har de aktuelle kompetencer til at løse de problemstillinger, 

der bliver opstillet, samt at holde motivationen i de forskellige projektgrupper ved lige, således 

at projekterne bliver eksekveret inden for rammerne, både resultat- såvel som tidsmæssigt. 

Herudover følger han op på igangværende projekter ved at være til stede under møder, som 

dem vi eksempelvis har observeret på (Observationsstudier, bilag 1-3). 

Ifølge Johnson (2008) er den intermediære instans, overført til BIOPRO er dette Jesper Bryde, en 

vigtig medspiller i forhold til at skabe de perfekte rammer for et samarbejde mellem universitet 

og industri: “An intermediate organization must provide strategic and organizational aspects to 

triple helix collaborations that overcome a negative transaction cost for the entire partnership” 

(Ibid: 497). Dette indikerer altså, at Jesper Brydes position spiller en større rolle for projektets 

succes, end hvad den måske på nuværende tidspunkt er blevet tillagt. Dette kan dog også 

skyldes projektets nuværende størrelse, som gør det muligt, at én person varetager de 

intermediære opgaver. Idet BIOPRO er interesserede i at udvide med flere universiteter og flere 

virksomheder, er de antageligvis nødt til at skabe en regulær intermediær organisation, der kan 

varetage de faktorer, dette speciale har identificeret som værende barrierer for succesfulde 

samarbejder. Ifølge Johnson (2008) skal den intermediære rolle beherske mange 

arbejdsområder. Inden for de mere “bløde” områder skal den intermediære organisation kunne 

udøve støtte, rådgive omkring motivation og om hvordan man overkommer de barrierer, dette 

speciale berører. Herudover skal den være i stand til at kunne udføre rådgivning inden for 

teknologi, finansiering og lovgivning (Ibid: 500). Det er således en måde at kontrollere de 

præmisser forskningssamarbejdet er bygget på, samt at gøre disse gunstige for videndelingen og 

innovationen mellem et formelt skabt netværk af mennesker. 

Specialets udgangspunkt har været at undersøge hvordan succesfuldt forskningssamarbejde 

skabes. Af denne grund er en stor del af den anvendte litteratur, ligesom ovenstående, funderet i 

en antagelse om, at samarbejdet kan kontrolleres og drejes i retning mod succesfulde resultater 

ved at omgå de barrierer, der kan ligge for disse forskningssamarbejder. Dette perspektiv 

rummer også en antagelse om, at viden og innovation vil ske som konsekvens af den strategiske 

beslutning om at indgå i samarbejdet. Med andre ord bygger BIOPRO på en formaliseret aftale 

om at projektdeltagerne ved at drage nytte af hinandens diversitet i forhold til idéer, viden, 

kompetencer og erfaring skal skabe resultater, der opleves som succesfulde for alle. Men dette 

viser sig, ifølge Kristian Kreiner & Majken Schultz (1993) ikke nødvendigvis at være tilfældet. 

Selvom det er en rationel antagelse, at R&D-fremgangsmåder skal integreres i organisationens 
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strategi, viser det sig dog, at innovationen ofte følger sin egen kurs uden opsyn eller styring fra 

ledelsen (Kreiner & Schultz, 1993: 190). 

Kreiner og Schultz’s (1993) undersøgelse bygger på en indsamling af cases, der repræsenterer 

succesfulde forskningssamarbejder i den danske bioteknologisektor. Undersøgelsen viser, at de 

mest succesfulde forskningssamarbejder er dem, der opstår ud fra uformelle relationer eller 

netværker, som folk i det danske ‘biotek-miljø’ indgår i. Dette er et radikalt resultat, idet det 

viser, at innovation altså ikke nødvendigvis opstår som direkte konsekvens af, at man sætter 

flere mennesker sammen i et samarbejde, men i højere grad er styret af den uplanlagte måde, 

hvorpå det sker: “It is not so much the fact that ideas, knowledge, competencies and experience are 

blended; it is the unplanned way in which the blending is done which may be especially conducive 

to innovation” (Kreiner & Schultz, 1993: 200). Det danske biotek-miljø består af en såkaldt 

‘barter-økonomi’, hvor forskere fra landets forskellige universiteter og virksomheder 

interagerer, udveksler informationer, idéer, testresultater, biologiske materialer og lignende, 

uden formaliserede kontrakter eller uden at det bliver dokumenteret i deres respektive 

institutioner. Disse mennesker er drevet af videnskabelig begejstring, entusiasme og personligt 

engagement, hvilket ifølge Kreiner & Schultz (1993) er langt mere bestemmende for 

samarbejdets succes end kontrakter og aftaler (Ibid: 198). Dette betyder også at de succesfulde 

samarbejder opstår tilfældigt og anarkistisk,  og er uden for ledelsesmæssig kontrol (Ibid: 204).  

Konsekvensen er, at selvom BIOPRO indgår i en formel aftale om, at skabe ny viden i fællesskab, 

er det altså langt fra beslutningen, kontrakterne eller Jesper Brydes mange køreture frem og 

tilbage mellem virksomhederne og universiteterne, der er bestemmende for hvorvidt 

projektdeltagerne opretholder deres del af aftalen.  

Ydermere er det ud fra den konventionelle antagelse om at innovation sker gennem et frit og 

ukontrolleret ‘flow’ af information, ikke en fordrende strategi for forskningssamarbejdet i 

BIOPRO, at informationsflowet er begrænset til Jesper Bryde. Restriktioner og alle former for 

formaliseringer af samarbejdet anses i dette perspektiv som innovationens ærkefjende (Kreiner 

& Schultz, 1993: 200). En antagelse som også kan overføres til Nelsons (2004) pointe om, at 

videnskabelse skal være styret af nysgerrighed -  intet andet.  

Et aspekt af dette er også det paradoks, at BIOPRO på én og samme tid er afhængig af og truet af 

de uformelle netværker som projektdeltagerne indgår i uden for BIOPRO. På den ene side er 

BIOPRO’s forskningskvalitet afhængig af, at projektdeltagerne udveksler BIOPRO’s 

informationer, resultater og data med andre uden for netværket, idet man anser, at 

bekendtskaber der ligger uden for BIOPRO vil kunne bidrage med ny viden via alternative 

synspunkter (Granovetter, 1973). På den anden side er det også en trussel for BIOPRO, at 
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eksempelvis virksomhedernes data bliver delt med andre i miljøet, da dette kan have negative 

konsekvenser for tillidsniveauet mellem projektdeltagerne. 

Men selvom innovationen og de succesfulde samarbejder altså skabes gennem disse 

uformaliserede udvekslinger af information og idéer, betyder det ifølge Kreiner og Schultz 

(1993) ikke, at planlagte, formaliserede samarbejder, som BIOPRO, ikke alligevel kan være 

succesfulde (Ibid: 200). Det betyder dog, at Jesper Bryde, modsat Johnsons (2008) perspektiv, 

altså ikke kan ‘styre’ innovationen og videndelingen i netværker, men han kan kanalisere den 

(Kreiner & Schultz, 1993). Hvordan Jesper Bryde eller en eventuel intermediær organisation 

skal gøre dette, er et område som lægger op til ny forskning. Og dermed kunne et nyt speciale 

undersøge BIOPRO’s uformelle netværker, med henblik på at skabe en forståelse af hvordan 

man ledelsesmæssigt kan manøvrere i paradokset mellem at holde BIOPRO åben for eksterne 

netværker samtidig med at sørge for at de succesfulde samarbejder opstår internt i BIOPRO. 
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