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Danmarks Tekniske Universitet er i gang med en større campusudvikling, der indbefatter 
Projekt 30X, der skal lægge fundamentet for et nyt byggeri på Lyngby Campus. Byggeriet 
giver potentielt rum til en række delprojekter, hvor det største er flytningen af  DTU 
Energi fra Risø til Lyngby Campus. Nærværende rapport er udført i forbindelse med 
denne flytning af  DTU Energi til Lyngby Campus. 

Den antropologiske analysevirksomhed Gemeinschaft har haft til opgave at udføre en 
kulturkortlægning af  DTU Energi med henblik på gennem en struktureret 
brugerproces at tilvejebringe forståelser og indsigt i de eksisterende forhold på DTU 
Energi. Formålet er at kvalificere bygherre og rådgiverteam til at indgå i en kvalificeret 
dialog med projektdeltagerne og udfordre brugerne i byggeprogrammeringsfasen. 

I to uger i december 2015 har antropologer fra Gemeinschaft lavet feltarbejde på 
DTU Energi, såvel på Risø som på Lyngby Campus. Der blev gennemført 20 
semistrukturerede interviews og 3 fokusgruppeinterviews, foretaget systematisk 
deltagerobservation i alt 30 timer, gennemført stedsbundne observationer i ca. 20 
timer, indsamlet videodokumentation, gennemført omkring 40 uformelle og kortere 
samtaler samt indsamlet et rigt billedemateriale. 

Undersøgelsen har fokuseret på fire primære grupper: videnskabeligt personale, ph.d.-
studerende, administrationsmedarbejdere og det tekniske personale.  

Den indsamlede og analyserede viden formidles igennem tre videoer, i et oplæg samt i 
nærværende rapport. 

Citater fra medarbejdere er anonymiserede i rapporten og er udvalgt som særligt 
repræsentative udsagn for holdninger og forståelser blandt medarbejderne på DTU 
Energi.  

Rapportens hovedafsnit består af  tre spor: hverdagen, fortællinger og forankringer. 
Inden for hvert af  disse spor identificeres tre centrale temaer, der særligt kendetegner 
kulturlivet på DTU Energi. Temaerne er ikke definitivt udtømmende for det sociale 
og kulturelle liv på DTU Energi, og de skal læses som samlinger af  centrale 
holdninger, betydninger og opfattelser, som gør sig gældende på tværs af  de fire 
medarbejdergrupper. 

Rapporten fremhæver centrale aspekter af  det kulturelle liv på DTU Energi, og 
knyttet hertil afsluttes rapporten med en række åbne spørgsmål og et væsentligt 
perspektiv, som kan bruges i det videre arbejde med Projekt 30X. 

Rapporten er et kulturelt øjebliksbillede af  en arbejdsplads, en organisation, en 
uddannelsesinstitution, et forskningscenter og, ikke mindst, en sammenhængende 
gruppe på ca. 250 mennesker.  

Gemeinschaft vil gerne takke medarbejderne og ledelsen på DTU Energi for deres 
velvillige deltagelse i undersøgelsen. 

København, januar 2016
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RISØ CAMPUS
Oversigtskort

Størstedelen af  DTU Energi ligger på halvøen Risø i Roskilde Fjord. For at 
komme ind på området skal man fremvise et adgangskort. Der opretholdes et 
højt sikkerhedsniveau, hvilket er et af  de mange spor efter Risøs fortid som 
nationalt forskningscenter. 

Inden for porten hersker en rolig og tryg landsbystemning. Risø er sådan et sted, 
hvor mange folk ikke låser deres biler. Overalt står der ulåste og velholdte cykler, 
man frit kan benytte sig af  for at komme rundt på det store område. Særligt når 
man skal frem og tilbage mellem Øen og Bakken, der forbindes af  den lange allé 
med de gamle sølvpopler, er de nyttige.  

DTU Energi er et relativt nyt institut, der blev etableret i sin nuværende form i 
2012, hvor en række tidligere adskilte forskningsgrupper og afdelinger blev lagt 
sammen. Instituttet har ansatte fra hele verden, og som de selv siger, er det ikke 
noget, der betyder så meget – det, der betyder noget, er, hvad man forsker i.  

Instituttet er spredt. Både i den forstand, at bygningerne på Risø ligger spredt ud 
over hele campus, og fordi halvanden af  instituttets ti sektioner er placeret i 
Lyngby. En sektion ligger for sig selv oppe på Bakken. Det tager omkring 10-15 
minutter at gå mellem Øen og Bakken, men nogle ansatte på Øen oplever, at 
afstanden op til Bakken er lige så lang som afstanden ind til Lyngby.  

Stemningen på instituttet opleves som uformel, kollegial og hyggelig. De fleste 
medarbejdere har tid til en snak, og de giver udtryk for, at de værdsætter det store 
sammenhold og hinandens selskab. For den udefrakommende fremstår DTU 
Energis faciliteter lidt labyrintiske, og man skal igennem mange bag- og omveje 
for at komme rundt, men medarbejderne færdes hjemmevant og sikkert blandt de 
historiske bygninger.

DTU ENERGI
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VIP’er 

Det videnskabelige personale, der primært udgøres af  seniorforskere og postdocer, 
udgør godt 40 procent af  de ansatte på instituttet. Det er en multidisciplinær og 
multinational gruppe med flest kemikere og fysikere, men også f.eks. matematikere 
og geologer. Forskerne arbejder typisk på flere forskningsprojekter samtidig i 
forskellige teams. Derudover har flere vejledning af  ph.d.-studerende, og nogle er 
begyndt at stå for undervisning, efter at Risø er kommet under DTU. Ifølge en af  
seniorforskerne er det ikke lønnen, der motiverer de fleste af  forskerne. Det er 
snarere muligheden for at samarbejde med andre “superspecialister” og arbejde med 
det bedste udstyr. Det er muligheden for at lave eksperimenter, der kan få lov at 
køre i et år eller mere. Det er arbejdet på de langsigtede udviklinger i jagten på et 
heurekaøjeblik, hvor man pludselig ser, hvad der ligger bag det næste hjørne. 

Ph.d.er 

Ph.d.-gruppen udgør omkring en fjerdedel af  de ansatte på instituttet. En relativt 
stor del af  disse kommer fra udlandet, da instituttet ofte har svært ved at finde 
danske kandidater, der er kvalificerede. De to største grupper kommer fra Kina og 
Italien, men ellers spænder det helt fra Cuba til Korea. Mange af  de udenlandske 
ph.d.-studerende bor først i instituttets boliger, der ligger lige uden for porten på 
den anden side af  hovedvejen. Her kan de bo det første halve år, imens de falder til. 
Ph.d.erne er typisk kun på instituttet, mens de gennemfører deres projekt. Derefter 
flytter de videre, måske til industrien eller til en anden akademisk post. Mange 
ph.d.er lærer også dansk og finder kærester og får børn, mens de læser på instituttet.  

UNDERSØGELSENS MÅLGRUPPER
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Tekniske TAP’er 

Teknikergruppen består af  laboranter på den ene side og teknikere og 
udviklingsingeniører på den anden. De teknikere, der ikke er udviklingsingeniører, 
har en blandet baggrund som f.eks. elektrikere eller maskinmestre. 
Udviklingsingeniørerne sparrer dagligt med det videnskabelige personale om 
udstyrets brug, forsøgsopstillinger og sikkerhedsovervejelser. Den samlede gruppe 
udgør knap en sjettedel af  de ansatte på instituttet. Laboranterne holder styr på 
laboratorierne og assisterer med forsøg. Teknikerne råder over en række værksteder 
og hjælper med at konstruere nye rigs og vedligeholde de gamle. De ser sig selv som 
“tekniske nørder”, der godt kan lide at “få tingene til at fungere”. Laboranter og 
teknikere har fælles morgenmad fredag morgen, hvor der ikke er faste pladser – 
man skal bare sætte sig, hvor man plejer. 

Administrative TAP’er 

Administrationen udgør ligeledes cirka en sjettedel af  de ansatte. Denne gruppe 
består dels af  sektionssekretærerne, der hver varetager administrative opgaver for en 
eller to sektioner, og dels af  en række ansatte med specielle funktioner som f.eks. 
arbejdsmiljøansvarlig eller indkøber. De øvrige medarbejdere oplever ikke 
administrationen som en afskåret stabsfunktion, men som en integreret del af  
jagten på de gode forskningsresultater. Som en VIP’er bemærker: Da jeg kom her 
for seks år siden, blev jeg meget overrasket over, at administrationen virkelig var her 
for at hjælpe os. For jeg har været et sted, hvor administrationen ligesom blev 
ophøjet, så man egentlig lavede sin egen verden og sine egne systemer. Men her 
følte jeg virkelig, at de var her for at supportere os. 

UNDERSØGELSENS MÅLGRUPPER
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HVERDAGEN 

DTU Energis hverdage tager sig meget forskelligt ud. Derfor 
er det nødvendigt at se på tværs af  disse for at identificere de 

særlige faglige og sociale forhold, der stimulerer en god 
hverdag. 

Temaerne handler om … 

This is about solving 
problems. First come the 

problem, then we fix it. Any 
way we can.  

– VIP’er

• den uformelle samarbejdsånd 
• den sociale arbejdsplads  
• den opfindsomme tilgang

Nøglen er, at jeg 
sidder i høreafstand 

af  professoren, så jeg 
ved, hvad der foregår.  

– adm. TAP’er

Jeg skriver altid 
heroppe i hjørnet. Så 

kan jeg hurtigt se, om 
jeg allerede har skrevet 

under på kortet. 
– VIP’er
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DTU Energi er et sted, hvor en højt respekteret seniorforsker godt kan dele kontor 
med en ph.d.-studerende. Næsten alle de ansatte beretter om en flad og uhøjtidelig 
struktur, hvilket kræver nogen tilvænning for mange udlændinge. En VIP’er 
kommenterer her på en hændelse ved julefesten: At our Christmas party, our department 
head sat at a table where it was only students and the students were very surprised. I have never seen 
that in other places.  

Hverdagen præges af  en meget uformel samarbejdsånd. Medarbejderne arbejder 
sammen på kryds og tværs af  sektionerne. Som en VIP’er udtrykker det: We know each 
other very well, and we have a very easygoing relationship among us. It is easy to pop into someones 
office and ask a question. So we have easy informal meetings, which really speed up our work, and it 
is easy to get help. 

Samarbejdet er således meget personbåret. Folk ved, hvem de skal spørge, når de har 
brug for en særlig kompetence til et nyt projekt: You know who is the expert and who knows 
more about what you need. And they’re usually very welcoming and willing to help you without it 
being very official and without requiring a project number. VIP’er.  

Forskerne oplever en stor grad af  plads og frihed til at definere egne projekter. Som 
en VIP’er formulerer det: In terms of  defining projects, working on our ideas and choosing 
alternative ways to solve the problem, there is a lot of  space given to us. Dette medfører en stor 
grad af  personligt ansvar, som de fleste medarbejdere trives godt med: Der er meget 
selvledelse her i butikken. Det stiller store krav, og det kræver, at man er godt klædt på til sine 
opgaver. Teknisk TAP’er.  

Den uformelle samarbejdsånd skaber både effektivitet og en stor følelse af  kollektiv 
forpligtelse over for forskningens udvikling.

Jeg er ikke bare en mail 
– DEN UFORMELLE SAMARBEJDSÅND
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Jeg elsker at spise frokost nede ved vandet 
– DEN SOCIALE ARBEJDSPLADS

Flere på DTU Energi giver udtryk for, at der ikke rigtigt findes et nævneværdigt socialt 
liv på instituttet. Begynder man at spørge lidt ind til det, pibler det dog frem med 
alskens arrangementer, aktiviteter og traditioner. 

For de morgenfriske er der løbetur rundt på halvøen tre gange om ugen. Nede ved 
fjorden mødes frokostgruppen Vikingerne hver dag året rundt og spiser deres frokost: 
Og man må ikke tale arbejde. Det er forbudt! Dog spiser de fleste frokost i et mødelokale i 
forskellige mere eller mindre sammentømrede grupper eller i fælles vandring til 
kantinen på Bakken. Til den årlige julefrokost spiller institut-bandet New Energy alt 
fra portugisisk pop til danske firserhits. Om sommeren bliver der af  og til tændt op i 
grillen på Bakken, i nogle sektioner brygges øl, og flere laver mad sammen. Der viser 
sig at være mange små sociale sysler, som medarbejderne deles om. 

Der er ligeledes en del traditioner på instituttet. Når ansatte sætter babyer i verden, 
vises de frem med tilhørende kage i foyeren i Bygning 227. Samme sted ligger ofte til 
og fra-kort, som folk kan skrive under på, når de kommer forbi. Det hænger sammen 
med den såkaldte gavekasse, der sørger for indkøb af  gaver til jubilæer og lignende. 
Gavekortene ligner hinanden til forveksling, da alle medarbejderne plejer at skrive 
deres navn på det samme sted på kortet: Så kan man se hurtigt, om man har husket at skrive 
under. 
  
En social begivenhed flere nævner som særligt vigtig er årsfesten, der sidste gang blev 
holdt i et telt på halvøen. Som en administrativ TAP’er beskriver det: Teltet er rejst, og vi 
sidder nede ved fjorden, og omgivelserne gør, at det ‘connecter’ det sociale og det faglige sammen. 

Den sociale arbejdsplads medvirker til at skabe en holdånd blandt medarbejderne, der 
ikke blot ser hinanden som kolleger – de er opmærksomme på hinanden, og de vil 
gerne følge med i hinandens liv. 
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Laboratorierne og værkstederne på DTU Energi bærer præg af  mange tilpasninger, 
prototyper og mock-ups. Det er arbejdssteder. Den omhyggeligt tilpassede papkasse 
på modstående billede er et eksempel på en tidlig mock-up på et nyt 
ventilationssystem. 

Overalt arbejdes der iterativt med at forbedre materiel og eksperimenter. Mangler der 
et hul, bores der et hul. Stumper fra afsluttede eksperimenter og rigs genbruges i nye 
opstillinger, og genbrugeligt udstyr fylder i alle hjørner og hylder. Stedet er præget af  
mennesker, der sætter en ære i at finde frem til den gode løsning eller opfinde den, 
hvis den ikke findes. Som en VIP’er siger: We develop a lot of  prototypes and we engineer and 
try to find solutions. As easy and as quickly as possible.  

Opfindsomheden er dog afhængig af  sikkerhed, hvilket kan ses i lyset af  de 
internationale medarbejderes erfaringer. Som en VIP’er pointerer: In the US and in Asia 
the performance is the most important thing. The results. So everybody will ask you: how many 
publications? But they don’t care about safety that much. So thats one of  the very different things 
here. Safety first, and then we go with it and ask more questions. 

En stor del viden ligger hos teknikergruppen på DTU Energi. En VIP’er påpeger 
fordelene ved denne “in-house”-funktion: Det er helt afgørende, at vi har en masse teknikere, 
som kan bygge rigtig meget og reparere og ordne og fikse. Men de kan også sætte sig ned og tegne og 
bygge ting, der tager et halvt år. Så det bliver jo egentlig meget billigere på den måde i stedet for at 
købe det kommercielt. Man har det in-house. De er pissedygtige. Og det er ikke hierarkisk: ‘Nå, 
men det er bare teknikere.’ Nej, det er kolleger, vi alle sammen er afhængige af. 

Den opfindsomme tilgang spiller ind på mange niveauer fra den enkelte rig til brugen 
af  hele bygninger. Der improviseres ofte med de omfattende kompetencer efter de 
behov, som forskningens mål sætter. Og der er stor stolthed i “at knække nødder”.

We try to find solutions 
– DEN OPFINDSOMME TILGANG
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FORTÆLLINGER 

DTU Energis kultur kan også ses i de historier, instituttets 
medarbejdere fortæller om sig selv til hinanden. Derfor er det 
relevant at spørge, hvilke fortællinger og opfattelser, der deles i 

det daglige. 

Temaerne handler om … 
• at løse verdens energiproblem 
• at være en del af  historien 
• at flytte til Lyngby

We use 
everyday enough 

energy to match a 
nuclear powerplant. 

This is important. 
– ph.d.er

Da jeg startede 
herude, var min 

bedstefar virkelig stolt. 
– VIP’er

9

Lad os nu bare få trukket 
bundproppen herude og komme 

til Lyngby. 
– teknisk TAP’er



Der er en udbredt fortælling om, at DTU Energi arbejder med anvendt forskning. Det 
handler om at få teknologien til at virke ude i verden – ikke “kun” at forstå verden. En 
VIP’er indkapsler det ved at sige, at der principielt er mere fokus på patenter end på 
artikler, hvilket historisk forbindes med instituttets tætte industrisamarbejder. Som en 
VIP’er siger: Vi laver jo også grundlæggende forskning. Men vi er lidt mere anvendte end DTU 
Fysik og DTU Kemi. Altså, vi prøver at lave devices. Der kommer en dims ud af  det. 

Dimserne skal også kunne skaleres, så de kan få en indvirkning på verden: Det nytter 
ikke noget, at vi fremstiller en solcelle, der er enormt effektiv, hvis vi ikke kan skalere den. Så er det 
ligegyldigt, som en VIP’er siger. DTU Energi ser sig selv som meget praktisk orienteret. 
Som en VIP’er udtaler: Inden for det, vi arbejder med, kan du også lave en masse beregninger på 
effekt og sådan noget, men der ville vi så stille spørgsmålet: Kan det lade sig gøre? 

Forskerne identificerer to stærke motivationsfaktorer. Den ene er den grundlæggende 
nysgerrighed og glæde ved at arbejde konkret med materialerne. En ph.d.-studerende 
udtaler: Jeg er vild med den her måde at arbejde på. Det er lidt unikt at få lov til så meget, kemisk 
set. Den anden motivationsfaktor er at bidrage til at løse verdens energiproblem. Som 
en VIP’er siger: Vi prøver på at finde en energiløsning. Vi har muligheden. Det er helt klart det, 
der driver mig.  

Det er dog kendetegnende, at der ikke er noget behov for at udkæmpe en politisk 
klimakamp. Man ser ingen klistermærker med grønne budskaber på folks tøj eller 
biler. Forskerne ser snarere sig selv som dem, der leverer resultaterne. Som en VIP’er 
siger: Vi behøver ikke være aktivister, for vi gør rent faktisk noget.  

At løse verdens energiproblem er således både en vigtig del af  instituttets 
selvopfattelse og en primær drivkraft for forskerne. 

Der kommer en dims ud af  det  
– AT LØSE VERDENS ENERGIPROBLEM
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Risø går jo helt tilbage til Niels Bohr 
– AT VÆRE EN DEL AF HISTORIEN

Mange af  DTU Energis medarbejdere beretter om dengang, Risø var nationalt 
forskningscenter. Man får indtryk af, at det var et sted, man var meget stolt af  at 
arbejde, og at stedets historie betyder meget for mange af  de ansatte. En teknisk 
TAP’er fortæller om det sammenhold, der eksisterede på tværs af  afdelingerne på 
Risø: Altså, vi havde jo vores egen direktør, og vi følte jo dengang, at han arbejdede for stedet. 
National Laboratory. Det var hans barn, som han skulle få til at vokse. Man følte den der 
samhørighed. På den måde blev vi jo alle sammen samlet, selvom vi var landbrug og kemi og reaktor 
og isotop-afdeling, eller hvad det hed dengang. Så blev vi jo ligesom smeltet sammen til noget socialt. 

Medarbejdere beretter om, at “Risø”-navnet både er kendt i hele verden – Ude i den 
store verden taler man stadig om det som Risø – og har en særlig plads i den danske 
folkebevidsthed: Risø går jo helt tilbage til Niels Bohr, så i folkemunde er det kendt som Risø og 
Og når vi bliver omtalt i medierne, er det stadigvæk Risø. I folks bevidsthed hedder det Risø. 

En medarbejder fortæller om, hvordan hun personligt oplever dette, når hun møder 
nye mennesker: Hvis jeg er i et middagsselskab og siger, at jeg arbejder på Risø, får jeg straks 
opmærksomhed. Hvis jeg siger, at jeg arbejder på DTU, er det ikke noget, folk bider mærke i. Der er 
noget specielt over Risøs ånd, som betyder noget. Man er stolt af  at have været på Risø. Det var en 
institution, som betød noget for befolkningen, og det havde en betydning. 

Risøs historie holdes ikke kun i live af  medarbejderne og i folkeforståelsen, men også i 
gamle publikationer, på sort-hvide forskerbilleder, på de mange gamle labels og skilte 
med påskriften “Risø” og på de mange efterladenskaber efter tidligere tiders 
forskning. 
 
At være en del af  historien betyder at føle sig forbundet med fortidens forskningsånd 
og holde denne i hævd. 
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Selvom det ligger et stykke ude i fremtiden, diskuteres flytningen til Lyngby blandt de 
ansatte. En administrativ TAP’er oplever, at der er to lejre blandt de ansatte: Der er 
dem, der er bange for at miste Risø-ånden, og nogle, som siger, at det er realiteten.  

Nogle af  de bekymringer, der kan spores, handler om en vis nervøsitet for, at man 
mister traditionerne og holdånden, når man flytter ind til Lyngby. Nogle af  dem, der 
har arbejdet både på Risø og i Lyngby, siger, at de opfatter det som: to meget forskellige 
verdener. Institutterne i Lyngby omtales som “ærke”universitetsinstitutter med en 
fakultetskultur, hvor der er “stjerner og vandbærere”, hvilket ikke opfattes som 
tilfældet på Risø. Nogle ansatte forudser derfor en fremtid, hvor man bliver nødt til at 
ændre attitude og være mere individualistisk på bekostning af  holdånden. 

Et forhold, som næsten alle de ansatte forholder sig til, er, at flytningen til Lyngby vil 
medføre flere studerende og mere undervisning. Som en ansat i PRO-sektionen i 
Lyngby siger: The people at Risø are more and more realizing that it is university. University is 
about students. You cannot have university without students. And students mean teaching.  

Mange ser dog frem til at skulle undervise mere. Som en VIP’er siger: Jeg synes, det er i 
orden, at vi bliver en del af  et universitet. Når man har så meget viden og erfaring, som vi har, skal 
man også dele ud af  den. Nogle glæder sig til at komme ind til det livlige studentermiljø – 
især de udenlandske ph.d.-studerende: I think the move to Lyngby is a very good idea. And for 
me, to be in a student environment, is much better to work in. It is very interesting to see the young 
people. Flytningen bliver også set som en fantastisk mulighed for at redesigne de gamle 
laboratorier, gentænke placeringen af  værksteder, laboratorier og kontorer, hvilket 
påpeges ofte af  medarbejderne. 

At flytte til Lyngby fylder meget blandt medarbejderne, og de veksler mellem 
optimisme og pessimisme. Ofte ganske hurtigt.

Jeg er lidt bange for, at det forsvinder 
– AT FLYTTE TIL LYNGBY
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FORANKRINGER 

DTU Energis kultur forankres løbende i vigtige steder, 
personer og begivenheder. Spørgsmålet er, hvor og hvordan 

kulturen forankres og for hvem, og hvilken rolle disse 
kulturladede steder spiller for medarbejderne. 

  

Temaerne handler om … 

Laboratoriet betyder 
alt for mig. 

– teknisk TAP’er

• der hvor man arbejder 
• der hvor Risø er 
• der hvor man udveksler idéer
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A totempole which is hydrogen 
energy. That is my dream. 

– VIP’er

Det er godt at 
følge med, for man 

ved aldrig, hvilke idéer 
man kan bruge.  

– VIP’er



For næsten alle medarbejdere foregår det daglige arbejde primært i pendulfart mellem 
laboratorierne og kontorpladsen, en afstand, som flere forskere derfor gerne vil have 
så kort som muligt. DTU Energis faglige omdrejningspunkt er laboratorierne, hvor 
man taler sammen på kryds og tværs, også selvom man ikke er i et projekt sammen.  

De ph.d.-studerende har hver deres rigs. Disse er ofte tilpasset af  teknikerne til den 
enkelte, så de er behagelige at arbejde ved i de tre år, og mange ph.d.-studerende får 
også en vis tilknytning til deres rigs, da de ofte selv har været med til at bygge dem. 
Nogle af  seniorforskerne har endda selv bygget deres laboratorier: I started my PhD in 
Romania, where I started building a lab. Then I moved to Japan. Here I built a lab one more time 
and I stayed there five years. Then, when I got to Denmark, I built a lab again. For me, the lab is 
not artificial – it really means something to me.  

Laboratorierne har meget varierede brugsmønstre. Nogle af  dem er fyldte, mens 
andre kan stå uberørte i perioder, mens forsøgene fjernstyres af  forskerne. Dog er der 
en vis summen af  liv, der akkompagnerer den konstante summen af  udsugning. 

På kontoret er der derimod mulighed for fordybelse. Her skriver forskerne artikler og 
forskningsansøgninger og ordner administration. Dørene er dog ofte åbne, og man 
kan altid komme forbi med et spørgsmål. Forskerne har typisk enten enekontor eller 
deler med en kollega, og sådan vil de fleste helst have det: My office is my base and I need 
the silence to work, that is, until I have to go do some experiments. For administrative TAP’er er 
kontoret deres primære base: Mit kontor er jo mit værktøj. Ligesom teknikerne har deres 
maskiner og laboranterne har deres laboratorium, har jeg jo mit kontor og min computer. 

Der, hvor man arbejder, er det vigtigste sted for medarbejderne, men der sker også 
meget arbejde på gåturen mellem kontoret og laboratoriet – især for SOL og PRO 
bruges mellemrummene aktivt og fagligt.

It really means something to me 
– DER HVOR MAN ARBEJDER
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Hvis man beder DTU Energis medarbejdere om at udføre et tankeeksperiment, hvor 
de skal tage et billede af  noget, som især kendetegner DTU Energi, peger over 
halvdelen på den omkringliggende natur.  

Mange af  medarbejderne udtrykker, at kigget ud over fjorden, stilheden og fuglelivet 
hjælper til at give en følelse af  ro. Som en administrativ TAP’er formulerer det: Stedet, 
det er virkeligt meditativt. Når man kører ned og ser fjorden på venstre side, bliver man afslappet. Så 
tænker man ‘ej, er det rigtigt det her?’ Man kommer ind i Danmarks fortid på en eller anden måde. 
Det betyder meget. En anden administrativ TAP’er siger tilsvarende: Jeg løber nogle gange 
herude og tænker, hold nu op, hvor er jeg heldig. Naturen betyder meget, og en del af  
VIP’erne peger ud på naturen og siger: Det her. Det er derfor, vi arbejder med vedvarende 
energi! 

Nogle af  forskerne fremhæver, at omgivelserne giver ro til at tænke. Man kan tage sin 
kaffe og gå en tur ned til fjorden for at læse avisen eller knække en videnskabelig nød. 
Som en VIP’er siger: The view from my office. Thats the first thing that comes to my mind. Thats 
a particular signature of  this place for me. When I have been thinking about some problem I have 
been looking through the window and trying to focus on a problem.  

Sektionerne i Lyngby er derimod placeret midt i et summende campus, hvor 
studerende kommer og går, der er kort afstand til resten af  DTU og det øvrige 
akademiske miljø, og man kender ikke hvert et ansigt. Sektionerne i Lyngby har 
således ikke hver dag adgang til den samme natur og årstidernes skiften over fjorden, 
men har i stedet et helt andet beat. Sometimes it’s a bit of  an inferno here. But I like it, som 
en ph.d.er fra Lyngby siger. 

Der, hvor Risø er, betyder meget for medarbejderne. Det er et levende sted i 
bogstaveligste forstand, og naturen fylder meget i den kollektive bevidsthed. 

Det er virkeligt meditativt 
– DER HVOR RISØ ER
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DTU Energi har en lang række faglige arrangementer og møder, hvor der lægges vægt 
på at udveksle idéer. Her forankres kulturen på instituttet, og den gives videre til nye 
medarbejdere.  

For eksempel afholdes et ugentligt kollokvium på Risø. Det foregår i auditoriet på 
bakken hver tirsdag eftermiddag, og her skiftes seniorforskerne til at præsentere, hvad 
de arbejder på i øjeblikket. Kollokviet er åbent for alle, der har lyst til at sidde med, og 
det besøges ofte af  de ph.d.-studerende. En VIP’er fremhæver her, hvad kollokviet 
muliggør: Every time you go there and listen, you think, ’ah, that is a good idea, we can 
collaborate’. And afterwards, I will talk to him or her. And that is how some of  my ideas were 
initiated. En nyankommen ph.d.-studerende fremhæver ligeledes dette særkende ved DTU Energi: 
This is something I like about this place. They really want you to know what everyone are doing. 
And it is always very useful because you can use something from everybody.  

Samtidig er næsten alle gange prydet med forskningsplakater, vittighedstegninger, 
personligt præg eller andet, som signalerer et levende (og ofte selvironisk) fagligt liv. 
Mange forskere bruger deres åbne dør til at fremvise deres forskning, så 
forbipasserende kan læse om den. Der tales også ofte fagligt, når medarbejderne er på 
farten, og meget kan klares på en tur ned ad gangen eller hen over en parkeringsplads. 

Nye ansatte inviteres altid til et intromøde, hvor institutledelsen præsenterer instituttet 
og den aktuelle forskning. På dette møde ansporer institutledelsen til den 
samarbejdsånd, der præger instituttet: You come from different cultures, so please, if  you see 
something you think is stupid or could be done differently, please tell us – you can also change things! 

Der, hvor man udveksler idéer, er en central livsnerve, hvor man orienterer sig fagligt, 
og mange af  instituttets faglige forbindelser knyttes på disse møder.

They really inspire you 
– DER HVOR MAN UDVEKSLER IDÉER
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ET (DE)CENTRALT PERSPEKTIV

DECENTRALISERING CENTRALISERING

Spredt institut  
Holdånd 

Forskning 
Anvendelighed 

Udvikling 
Isolation 

Stor skala 
Historie 

Langsomt 
Selvbestemmelse 

Fortiden 
Hjemlighed 

Improvisation 
Kompetence 
Personbåret 

Landsby

Samlet institut 
Performance 
Undervisning 
Akademia 
Opkvalificering 
Interaktion 
Lille skala 
Effektivitet 
Hurtigt 
Management 
Fremtiden 
Anonymitet 
Protokoller 
Titel 
Organisatorisk båret 
Storby

Et væsentligt perspektiv for DTU Energi handler om forholdet mellem decentralisering 
og centralisering. 

Modsætningsforholdet indeholder både rumlige, adfærdsmæssige og opfattelsesmæssige 
overvejelser, og det stiller spørgsmål til selvforståelse og samarbejdsform. Samtidig 
rummes også bevægelsen fra et spredt institut til et samlet institut, fra Risø til Lyngby, fra 
“landsby” til “storby”.  

For mange af  medarbejderne opfattes flytningen som en proces, hvor meget kan gå galt. 
Man kan risikere ikke at blive hørt undervejs, at der træffes beslutninger hen over hovedet 
på en, og at man flyttes til en bygning, der måske ikke giver mulighed for fleksibel og 
fremtidssikret forskning osv. Der er en bekymring for, at fremtiden rummer mere 
management og mindre forskning. Men samtidig giver flytningen helt nye muligheder. For 
nye samarbejder, mere studenterliv, nye faciliteter og en mere samlet profil. 

Flytningen bringer en ny hverdag med nye fortællinger og nye kulturforankringer. 
Spørgsmålet er, hvordan det bedste og det mest produktive og givende af  Risø-ånden 
viderebringes? Og hvordan det, der lades tilbage, bedst efterlades til et værdigt efterliv i 
historien.  
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Decentralisering 
Nærhed og kendskab 

Fællesskab 
Historie 

Lokalt

Frihed/
selvbestemmelse

Sikkerhed/
identitet

Centralisering 
Formalisering og styring 
Effektivitet 
Integration 
Globalt

Den narrative model viser, hvordan mennesker og grupper veksler mellem et behov for 
sikkerhed og et behov for frihed. Modellen får en særlig betydning for DTU Energi, idet 
bevægelsen fra et decentraliseret til et centraliseret institut indebærer en bevægelse imod 
en større grad af  sikkerhed, som i denne sammenhæng betyder identitet og enhedsfølelse. 
Der defineres nye rammer og et nyt byggeri, og et nyt kapitel i historien om DTU Energi 
skrives. 

Efter denne stramning og sikkerhed har indfundet sig, opstår ofte et modsatrettet træk 
imod en større grad af  frihed, selvbestemmelse og tankens frihed, som i så høj grad er en 
del af  forskningens og DTU Energis ånd.  

Det er den problematik, der skal håndteres i forbindelse med flytningen. 

Det handler helt konkret om, hvordan en gruppe mennesker kan tilegne sig et sted, et 
rum og en plads og finde sig til rette med al deres kulturelle historik i helt nye omgivelser. 

Modellen giver mulighed for at reflektere over, hvordan flytningen giver medarbejderne 
plads til at redefinere deres selvforståelse og identitet. Med andre ord giver det anledning 
til at tænke over, hvilke aspekter af  deres virke og identitet de selv skal være med til at 
definere, og hvilke aspekter der skal styres centralt.  

Spørgsmålene på næste side har til formål at bidrage til en sådan diskussion. 

ET (DE)CENTRALT PERSPEKTIV
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DE ÅBNE SPØRGSMÅL

FORANKRINGER 

Hvis DTU Energis forankringer er der, hvor 
man føler et fagligt fællesskab og en 

individuel fordybelse…  

FÆLLESSKAB 
• Hvilke steder skal den kollektive 

nysgerrighed kunne udfolde sig? 
• Hvordan og hvor skal medarbejderne kunne 

mødes til faglige og sociale formål? 
• Hvordan skal forskningen skiltes og hvor 

skal det foregå? 

FORDYBELSE 
• Hvordan skal man kunne aflade tankerne og 

få inspiration til at knække nødder? 
• Hvor skal de primære faglige diskussioner 

foregå, og hvilken rolle skal kontorer spille? 
• Hvordan kan samspillet mellem individuel 

fordybelse og kollektiv nysgerrighed bedst 
understøttes?

FORTÆLLINGER 

Hvis DTU Energis fortællinger handler om 
at være forbundet med historien og at tage 

ansvar for fremtiden … 

FORBUNDETHED 
• Hvordan bæres faklen videre fra det 

oprindelige Risø? 
• Hvilke dele af  historien bør bevares og 

hvorfor? 
• Hvordan kan den anvendte forsknings 

storskala bevares? 

ANSVAR 
• Hvordan kan forpligtelsen på at løse 

energiudfordringer afspejles? 
• Hvordan bliver byggeriet forskningsmæssigt 

motiverende for medarbejderne? 
• Hvordan inkluderes uddannelsen af  

studerende i fremtidsbilledet?

HVERDAGEN 

Hvis DTU Energis hverdag består af  
nærhed til hinanden og respekt for 

faglighederne … 

NÆRHED 
• Hvem skal være i nærheden af  hinanden, og 

hvad betyder det? 
• Hvordan skabes rum for tværfagligheden, og 

hvordan skaber den bedre forskning? 
• Hvordan fastholdes og bevares det 

personlige kendskab? 

RESPEKT 
• Hvordan opnås det bedste udbytte af  

tværfagligheden?  
• Hvordan skal supportfunktionerne 

understøtte det videnskabelige arbejde? 
• Hvilke samarbejdsmønstre kan risikere at 

kollidere i Lyngby?
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