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Hvordan identificerer man fremragende forskning? Kan forskningskvali-
tet vurderes troværdigt af ikke-eksperter, fx via diverse kvantitative mål? 
Det er vigtigt at vide, om forskningskvalitet kan vurderes rimelig objektivt 
– og i givet fald hvordan – for svaret er afgørende for beslutninger, som 
tages hver eneste dag i forskningsverdenen. Vi har valgt forskningskvalitet 
som emne for Videnskabernes Selskabs Hvidbog og Forskningspolitiske 
Årsmøde 2020, dels fordi emnet er evigt aktuelt og til stadighed diskuteres 
blandt aktive forskere, dels i lyset af en række aktuelle danske og uden-
landske publikationer, som beskæftiger sig med denne og nært beslægtede 
problemstillinger.1 

Forskningskvalitet vurderes hver eneste dag verden rundt, og sådanne 
vurderinger har fundet sted, så længe der har været forskning. I den situa-
tion er spørgsmålet ikke så meget, om forskningskvalitet overhovedet kan 
vurderes, men snarere hvordan man sikrer, at en sådan vurdering tegner 
et nogenlunde dækkende og retvisende billede. Problemstillingen er for 
så vidt enkel: I sidste ende handler det om, hvordan samfundet sikrer, at 
den forskning, som udføres på de danske universiteter, er af høj og gerne 
stigende kvalitet. Det er i alles interesse, at den bedste forskning støttes. 
Det gælder både dem, hvis forskning vurderes, og dem, som investerer i 
forskningen. Hvis der anvendes uhensigtsmæssige metoder til forsknings-
vurdering, eller hvis anerkendte metoder til forskningsvurdering benyttes 
på uhensigtsmæssig vis, får samfundet ikke optimalt udbytte af de knappe 
forskningsmidler. Det er derfor vigtigt, at de forskellige aktører på områ-
det, både på politisk niveau, i de forskningsfinansierende fonde – offent-
lige og private – og på universiteterne, er opmærksomme på eventuelle 
svagheder i den nuværende praksis.

Med forskning mener vi nedenfor primært den forskning, som udføres ved 
de danske universiteter. Generelt er det sværest at vurdere kvaliteten af 
grundforskning, hvorimod forskning målrettet et specifikt praktisk pro-
blem ofte vil kunne vurderes ud fra, om problemet bliver løst. Begrebet 
(god) forskningskvalitet bruges i Hvidbogen i den brede betydning forskning, 
som gør en forskel på den korte eller lange bane. Hermed menes, at god/fremra-
gende forskning er den, som frembringer ny viden, der er – eller viser sig 
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at blive – vigtig for andre end forskeren selv, hvad enten disse er fagfæller, 
forskere fra andre fagområder eller udenforstående ”aftagere” af forsknin-
gens resultater.

Der er et klart tidsperspektiv i vurderinger af forskningskvalitet. De fær-
reste vil bestride, at man rimelig objektivt vil kunne vurdere kvaliteten 
af et stykke forskning årtier efter, at den har fundet sted. Til den tid ved 
man i de fleste tilfælde, om forskningen har gjort en forskel, enten ved at 
vise nye veje eller (nok mere typisk) ved at give et vigtigt bidrag hertil. 
Men efter så lang tid har kvalitetsvurderinger ikke konsekvenser for andet 
end personers og institutioners prestige. Det er derfor underforstået, at når 
Hvidbogen diskuterer spørgsmålet, om kvalitet kan vurderes, så gælder 
det her og nu – ikke om 100 år.

En faktor, det er vigtigt at have for øje, er: Hvem foretager vurderingen? Der 
må skelnes mellem, om forskningskvalitet søges vurderet af eksperter in-
den for det relevante fagområde, eller om kvalitet søges vurderet af ikke-
eksperter. I sidstnævnte tilfælde kunne det fx være via antal publikationer, 
antal citationer, tidsskriftsrangering etc. En anden faktor, det som nævnt 
er vigtigt at være opmærksom på, er, at det i almindelighed vil være 
nemmere at vurdere kvaliteten af forskning rettet mod at løse et konkret 
praktisk problem end kvaliteten af ren nysgerrighedsdrevet grundforsk-
ning. Når alt dette er sagt, er det måske allervigtigste at holde sig for øje 
i diskussionen, at fagene er yderst forskellige. Det er ikke givet, at der er 
noget fælles svar på Hvidbogens underforståede spørgsmål om, hvorvidt 
forskningskvalitet kan vurderes rimelig objektivt. Det kan sagtens tænkes, 
at svaret afhænger af, om der er tale om forskning inden for fx medicin, 
ægyptologi eller teoretisk fysik.

I lyset af disse overvejelser er formålet med Hvidbogen og Årsmødet i 
højere grad at stimulere til diskussion og problematisering end at komme 
med klokkeklare svar. Alligevel har vi, på baggrund af vores overvejelser 
og diskussioner i forbindelse med udarbejdelsen af Hvidbogen, tilladt os at 
fremkomme med nogle anbefalinger.
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Vi har valgt at strukturere Hvidbogen i tre kapitler, som hver fokuserer 
på forskellige steder, hvor kvalitetsvurderinger af forskning spiller en af-
gørende rolle: Kapitel 1 omhandler vurdering af ansøgninger om kon-
kurrenceudsatte forskningsbevillinger. Kapitel 2 omhandler vurdering af 
forskningskvalitet i forbindelse med ansættelser, typisk som universitets-
lektorer eller -professorer. Kapitel 3 omhandler forskningskvalitet vurde-
ret i relation til strategiske satsninger og nybrud. 

Jeppe Dyre
FORMAND (ROSKILDE UNIVERSITET)

Morten Rievers Heiberg
(KØBENHAVNS UNIVERSITET)

Thomas Sinkjær
(LUNDBECKFONDEN)

Ole Wæver
(KØBENHAVNS UNIVERSITET)

Birgit Schiøtt
(AARHUS UNIVERSITET)

Frederik Stjernfelt
(AALBORG UNIVERSITET)

Med ønsket om god læselyst og en god debat på årsmødet d. 24. marts.

På vegne af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs 
Forskningspolitiske Udvalg
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ANBEFALINGER

1.   Vi anbefaler, at forskningsfinansierende fonde og institutioner 
løbende kritisk vurderer deres udvælgelsesprocesser – herunder 
brugen af fagfællebedømmelse – med henblik på at øge innovation 
og diversitet samt at reducere bias og byrde for ansøgere, 
bedømmere og fondene/institutionerne selv. 

2.   Inspireret af nylige tiltag i Schweiz, New Zealand og Tyskland 
foreslår vi, at en eller to offentlige fonde iværksætter forsøg med 
uddeling af midler ved lodtrækning mellem de kvalificerede 
ansøgninger, eventuelt modificeret så nogle få procent helt unikke 
ansøgninger bevilges uden for lodtrækning.   
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3.  Vi foreslår, at universiteterne sikrer, at alle ansættelsesudvalg for 
videnskabelige stillinger har et klart flertal af fagkyndige lektorer 
og professorer.

4.   Vi foreslår, at strategiske satsningsområder på nationalt niveau 
identificeres ved, at der udarbejdes et idekatalog baseret på en 
bred høringsproces. Processen skal være en, hvor alle interessenter 
fra forskere til interesseorganisationer kan indsende forslag, der 
efterfølgende bliver behandlet af en eller flere ekspertgrupper. 
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FAGFÆLLEBEDØMMELSE 
VED TILDELING AF 
KONKURRENCEUDSATTE 
FORSKNINGSMIDLER ER 
UNDER PRES

1

We have a strong reluctance to admit 
uncertainty and indeterminacy in human 
affairs. Rather than accept the limits of 
reason, we prefer the rituals of reason
(ELSTER, 1989)

”
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Verdens samlede årlige investering i forskning og udvikling på godt 13 
tusinde milliarder kroner (OECD, 2017) bidrager væsentligt til verdens-
samfundet. Alene i Danmark investerer det offentlige, private fonde og 
virksomheder årligt over 60 milliarder kr. i forskning, hvoraf ca. 23 mil-
liarder investeres i forskning udført på offentlige forskningsinstitutioner 
(Forskningsbarometeret 2018). De store investeringer har naturligt ført til 
et stigende ønske om at forstå og forbedre forskningens opfyldelse af sam-
fundets behov. 

Mindre fokus har der været på indsigt i udvælgelsen af den forskning, 
der støttes. Fagfællebedømmelse, også kaldt peer review, bruges altover-
vejende ved tildelingen af de konkurrenceudsatte forskningsmidler både 
i Danmark og internationalt. Ifølge de seneste prognoser vil de konkur-
renceudsatte forskningsmidler snart udgøre mere end 50% af de samle-
de forskningsmidler på danske offentlige forskningsinstitutioner (DFIR, 
2019). Ismail et al. (2009) vurderede, at flere end 95% af de britiske medi-
cinske forskningsmidler blev tildelt på grundlag af fagfællebedømmelse. 

Fagfællebedømmelse ved vurdering af forskningsansøgninger er en aner-
kendt meritokratisk mekanisme, der sætter det akademiske argument på 
sin højeste prøve med henblik på at opdage potentiale, identificere kvalitet 
og definere, hvem der bedst fortjener at blive støttet (Roumbanis, 2019; 
Norn et al., 2019). 

FAGFÆLLEBEDØMMELSESPROCESSEN

Langt de fleste forskningsansøgninger vurderes af bedømmelsespaneler 
(peer review panels), som består af anerkendte forskere med erfaring i at 
vurdere forskningsprojekter inden for et bredt fagområde. Panelerne be-
står typisk af 5 til 15 fagpersoner afhængigt af antal ansøgninger og bred-
den af fagområdet. Hver ansøgning tildeles ofte to til fire panelanmeldere, 
der inden panelmødet hver for sig har gennemlæst ansøgningen og givet 
den en række kommentarer og en række numeriske scorer. 
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Efterfølgende mødes bedømmerne i panelgruppen for i fællesskab at dis-
kutere og træffe beslutninger om, hvilke ansøgninger der fortjener støtte 
i overensstemmelse med de kriterier, der på forhånd er opstillet. Styrken 
ved at have flere medlemmer af et panel til at vurdere hver ansøgning er, 
at der foretages et ”360 graders eftersyn” typisk med henblik på: den forsk-
ningsmæssige nyhedsværdi, muligheden for reelt at gennemføre projekt-
ideen og det faglige niveau hos ansøger og det faglige miljø, hvor projektet 
skal udføres. Medlemmer af bedømmelsespaneler fremhæver ofte forskel-
lige elementer af en ansøgning, og igennem den faglige diskussion blandt 
panelmedlemmerne afdækkes, om ansøgningen har brister, der gør, at den 
ikke er støtteværdig. Det er i denne proces, hvor kvaliteten af ansøgningen 
ofte oversættes til en numerisk score, at der opstår en differentiering mel-
lem de ansøgninger, der opnår og ikke opnår finansiel støtte.

Overordnet fungerer bedømmelsespanelerne godt med hensyn til at fra-
vælge ansøgninger med åbenlyse mangler, og bedømmelsesprocessen er 
også god til at identificere de få helt ekstraordinære, fremragende ansøg-
ninger (typisk under 5% af ansøgningerne). Problemet er de ansøgninger, 
der er lige så gode (måske endda bedre), som bedømmelsesprocessen ikke 
”fanger”. I en situation, hvor finansieringsgraden er lav i forhold til antal-
let af ansøgninger, der kan finansieres, som er tilfældet for langt de fleste 
af de konkurrenceudsatte forskningsprogrammer i dag, er det en bekym-
ring, hvis evalueringssystemet ikke kan skelne den gode ansøgning fra den 
fremragende, inden for en pulje af ansøgninger af høj kvalitet. Studier har 
vist at ved lave succesrater, for nogle opslag allerede ved succesrater på 
20%, opstår der systematisk bias, fx med hensyn til fagområde, institution, 
køn, race eller professionel status. Denne bias synes at forekomme, uanset 
hvor store anstrengelser forskerne i bedømmelsespanelerne gør sig for at 
indstille de bedste projekter til støtte (Fang og Casadevall, 2016).
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HVOR PÅLIDELIG, EFFEKTIV OG FAIR ER 
BEDØMMELSESPROCESSEN I PRAKSIS? 

Evaluering af videnskabelige ideer er i sin natur usikker, fordi der er ind-
lejret både bias og risiko i det endelige resultat. Philip Tetlock har bl.a. 
vist, at eksperter ikke kun klarede sig dårligt i forsøget på at forudsige 
fremtiden, men også overvurderede deres egne evner til at gøre det (Tet-
lock, 2005). Er systemet med fagfællebedømmelser i stand til at genkende 
potentielt transformativ forskning? Sandsynligvis ikke, fordi intens kon-
kurrence om midlerne tilskynder både bedømmere og ansøgere til at være 
forsigtige. Selve bedømmelsessystemets struktur tilskynder til konsensus 
og dermed til undertrykkelse af innovation af den type, der kan føre til 
videnskabelige nybrud (Fang og Casadevall, 2016). Eller som Nobelpris-
modtageren Roger Kornberg har sagt: “In the present climate especially, 
the funding decisions are ultraconservative. If the work that you propose 
to do isn’t virtually certain of success, then it won’t be funded. And of 
course, the kind of work that we would most like to see take place, which is 
groundbreaking and innovative, lies at the other extreme.” (ibid.).

Baseret på en gennemgang af godt 100 studier om brugen af fagfællebe-
dømmelse til identifikation af, hvilke forskningsansøgninger der skal opnå 
støtte, konkluderede Guthrie et al. (2018), at der er en bemærkelsesværdig 
mangel på evidens for effektiviteten af fagfællebedømmelse ved tildelin-
gen af bevillinger i betragtning af dens centrale rolle (se tabel 1). På basis 
af de tilgængelige studier finder de en bias mod innovativ forskning. Der 
er også evidens for, at fagfællebedømmelse i bedste fald kun er en svag 
prædiktor af, hvor forskningsinvesteringer bør placeres, og at den faglige 
vurdering varierer betydeligt mellem bedømmerne. 
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EVALUATION
QUESTION

GENERAL 
CRITIQUE

PARTICULAR 
CRITICISM(S)

IS THE 
CRITICISM 
VALID?

STRENGTH OF 
THE EVIDENCE 
BASE

Is peer review 
an effective 
system for 
awarding 
grants?

What is the 
burden of peer 
review on 
the research 
system?

Peer review 
does not 
fund the 
best science

Peer review 
is unreliable

Peer review 
is unfair

Peer review 
is not 
accountable

Peer review 
is not timely

Peer review 
does not have 
the confi-
dence of key 
stakeholders

Peer review 
is an overly 
burdensome 
way of 
distributing 
research 
funding

Yes

Unclear

Unclear

Yes

Yes

Unclear

Unclear

Unclear

Unclear 

Yes

N/A

Unclear

No

Yes

Yes

Suggestive

Suggestive

Suggestive

Agreement

Agreement

Conflicting

Conflicting

Conflicting

Conflicting

Agreement

N/A

Suggestive

Agreement

Agreement

Agreement

It is anti-innovation

It does not reward interdisciplinary work

It does not reward translational/ applied 
science

It is only a weak predictor of future 
performance

Ratings vary considerably between 
reviewers

It struggles to achieve an acceptable level 
of consistency

It is gender-biased

It is age-biased

It is biased by cognitive particularism

It is open to cronyism

Review anonymity reduces transparency

It slows down the grant award process 
detrimentally

It is not the preferred method of resource 
allocation

Burden of peer review is increasing

Burden of the peer review system is high 
and falls primarily on the applicants

Kilde: Guthrie et al., 2018; side 3, table 3 ”Summary of evidence from the literature regarding the effectiveness and 
burden of peer review. Direkte gengivelse. 

TABEL 1:  EFFEKTIVITETEN OG BYRDERNE 
  VED FAGFÆLLEBEDØMMELSE
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Baseret på tre forskellige statistiske analyser har Pier et al. (2017) undersøgt, 
hvordan deltagerne i et af National Institutes of Health’s (NIH) bedøm-
melsespaneler vurderede de ansøgninger, de fik tildelt, og om der var over-
ensstemmelse i bedømmernes evaluering af den samme ansøgning. Hvad 
angik vurderingen af kvaliteten af ansøgningerne, viste resultaterne ingen 
signifikant overensstemmelse blandt bedømmerne – hverken i deres kva-
litative eller kvantitative evalueringer. Forfatterne fandt heller ingen over-
ensstemmelse i bedømmernes “oversættelse” af de kvalitative styrker og 
svagheder i en ansøgning til en numerisk score. De konkluderede, at vur-
deringen af ansøgningerne var mere afhængig af den bedømmer, som an-
søgningen blev tildelt, end den forskning, der blev foreslået i ansøgningen. 
Tidligere studier fra andre bevillingshavere understøtter disse resultater (fx 
Cole et al., 1981).

Såkaldte ex-ante- og ex-post-analyser understøtter, at det er vanskeligt for 
fagfællebedømmelses-systemet at skelne den gode ansøgning fra den frem-
ragende. Fx viser en kvalitativ analyse af bevillinger fra Det Europæiske 
Forskningsråd (ERC), at der ikke er nogen korrelation mellem ex-ante og 
ex-post rangering af bevilligede ERC-projekter (se figur 1). 

Ser man på en række af de klassiske akademiske mål for impact såsom 
antal publikationer og citationer, findes samme tendens. I figur 2 ses re-
sultaterne af et studie af NIH-bevillingers impact. Den viser, at de forsk-
ningsprojekter inden for hjerteforskning, der opnåede laveste eller mel-
lemste scorer ved evalueringerne, klarer sig lige så godt eller endda en 
anelse bedre end de højst rangerede, når det kommer til fx antal publi-
kationer per bevilling og citationer per millioner dollars (Mervis, 2014). 
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FIGUR 1:  SAMMENHOLD AF EX-ANTE OG EX-POST 
  EVALUERINGER AF BEVILLIGEDE ERC-PROJEKTER
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•    No significant correlation seems to exist between the rankings in the ex-ante evaluation and the ex-post evaluation.
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Kilde: European Research Council Executive Agency (ERCEA). Direkte gengivelse af figur ”Qualitative Evaluation of 
ERC Completed Projets, Analysis (ex-ante versus ex-post)”. 

•  No significant correlation seems to exist between the rankings in the ex-ante evaluation and the ex-post evaluation.
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Kilde: Forfatternes egen gengivelse af figur i Mervis 2014, side 597. 

NUMBER OF PUBLICATIONS PER GRANTCITATIONS PER MILLION DOLLARS

CITATIONS FOR MOST NOTED PAPER*

FIGUR 2: INGEN FORSKELLE?

Equal impacts. The publication record from proposals with the best scores was no better than for those scoring in the 
middle and lowest tiers among heart research funded by NIH.

* in the first 2 years after publication
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Er det et problem, at bedømmelsessystemet ikke kan skelne den gode an-
søgning fra den fremragende inden for en pulje af ansøgninger af høj kva-
litet? Desværre viser flere studier, at der er en systematisk bias i retning af 
at de, der har meget, skal have mere (Mathæuseffekten – se fx Norn, 2019). 
Videnskabeligt output er ikke en lineær funktion af mængden af midler, 
der gives til individuelle forskere. Når finansiering pr. bevillingsmodtager 
stiger ud over et bestemt punkt, falder produktiviteten. Et sådant faldende 
marginalt afkast synes også at gælde for tilskudsfinansiering til institutio-
ner i USA (Wahls, 2019). Analyser af data for et repræsentativt tværsnit 
af forskningsinstitutioner viser, at prestigefyldte institutioner i gennemsnit 
havde 65% højere succesrater til at opnå støtte til en forskningsansøgning 
og modtog 50% større bevillinger end mindre prestigefyldte institutioner, 
mens mindre prestigefyldte institutioner producerede 65% flere publikati-
oner og havde en 35% højere citation pr. USD. Disse resultater tyder på en 
systematisk bias og en social prestige-mekanisme i forskningsbevillinger 
baseret på fagfællebedømmelse. 
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HVAD KAN FORBEDRES I 
FAGFÆLLEBEDØMMELSESSYSTEMET?

Når succesraten er på 30% eller højere, er pålideligheden af bedømmelses-
panelernes beslutninger høj (udtalelse af Richard Nakamura, forhenvæ-
rende direktør for Center for Scientific Review, NIH, på et møde i RoRi 
Welcome Trust, 2019. Se også Li og Agha 2015). Er succesraten derimod 
lav, kan fagfællebedømmelser ikke skelne den gode ansøgning fra den 
fremragende og innovative (Fang et al., 2016).

Det nuværende bedømmelsessystem kan forbedres på en række punkter 
(se fx Guthrie et al., 2018). Eksempelvis kan bedømmere med forskellige 
kognitive færdigheder inddrages. Specialister i translationel eller innova-
tiv forskning kan inddrages, når fokus er på stærkt innovativ forskning 
(Langfeldt, 2001). Denne tilgang er blevet anvendt i bl.a. NIH’s højrisiko 
Pioneer-Awards (Gewin, 2012). Bedømmerne kan også anmodes om at 
udtrykke, hvor sikre de er i deres vurdering, og så kan bedømmelsespane-
let inddrage dette aspekt i den endelige indstilling. Denne idé afprøves for 
tiden i bl.a. VILLUM Fonden og Lundbeckfonden.

En anden fremgangsmåde er at udvælge forskerne efter deres merit, uanset 
hvilken forskning de planlægger at udføre. Forskerne har derefter frihed 
til at forfølge nye ideer og arbejde fleksibelt, når der opstår muligheder (fx 
MacArthur Fellows-programmet og Howard Hughes Medical Investigator 
Program ved Howard Hughes Medical Institute). Et sådant program er 
naturligvis bedst egnet for forskere, der har en veldokumenteret forsker-
karriere på ansøgningstidspunktet.

Der kan også sikres en bedre guidning af de forskere, der udvælges til at 
udføre fagfællebedømmelser (Sattler et al., 2015). Både nybegyndere og 
erfarne bedømmere bliver mere pålidelige i deres kvalitative og kvantitati-
ve bedømmelser efter at være blevet guidet. Resultaterne antyder, at såvel 
erfarne som nybegyndere ikke har tilstrækkelig forståelse af kriterierne 
for, hvordan ansøgningerne ønskes vurderet. 
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For forskningsprogrammer med meget lave succesrater, fx Danmarks Frie 
Forskningsfonds programmer, er ovenstående tiltag dog næppe tilstræk-
kelige. Et stigende antal forskere foreslår en hybridmodel mellem fagfæl-
lebedømmelse og lotteri. Roumbanis et al. (2019) mener, at det er umuligt 
at forudsige de virkeligt innovative projekter i et klassisk fagfællebedøm-
melsessystem, fordi disse projekter ofte ikke udvikler sig som beskrevet i 
ansøgningen og er vanskelige at opfange i et bedømmelsessystem baseret 
på etablerede ansøgningsskabeloner, hvor betydningen af antal publika-
tioner, impactfaktorer og citationer m.m. vægtes højt.

Fang og Casadewall (2016) foreslår at tildele projektbevillinger ved hjælp 
af et modificeret lotteri, hvor der bruges fagfællebedømmelse til på klas-
sisk meritokratisk vis at identificere den gruppe ansøgninger, som er mest 
lovende (se figur 3). Hvis denne pulje overstiger de midler, der er til rådig-
hed, foretages lodtrækning blandt ansøgningerne i puljen, ind til midlerne 
er opbrugt. En kombination af fagfællebedømmelse og efterfølgende lot-
teri vil have flere fordele i forhold til det nuværende bedømmelsessystem, 
herunder efter al sandsynlighed reduktion af bias og forbedring af diver-
sitet med hensyn til faglige emner, anciennitet, race, køn, sociale prestige-
mekanismer m.m. 
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FIGUR 3:  MODEL FOR ET MODIFICERET LOTTERI VED 
  TILDELING AF PROJEKTBEVILLINGER

Model for et modificeret lotteri ved tildeling af bevillinger. Først udvælges ved fagfællebedømmelse hvilke ansøg-
ninger, der er støtteværdige, og hvilke der ikke er. Ikke-støtteværdige ansøgninger modtager detaljeret kritik og kan 
genindsendes. De støtteværdige ansøgninger indgår i en samlet pulje, hvorfra en computer vilkårligt udvælger, hvilke 
ansøgninger der skal modtage en bevilling. Dette gøres ind til den samlede bevillingssum er uddelt. 

ALLE ANSØGNINGER

FAGFÆLLEBEDØMMELSE

STØTTEVÆRDIG

OPNÅR IKKE 
BEVILLING

OPNÅR 
BEVILLING

IKKE-STØTTEVÆRDIG

LOTTERIDETALJERET KRITIK

Kilde: Fang og Casadevall, 2016
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Kombineret fagfællebedømmelse og lotteri ser ud til at være en betimelig 
metode, men politisk er det en udfordrende idé. Metoden afprøves i disse 
år i New Zealand, Schweiz og Tyskland. Forventningen er, at diversiteten i 
faglige emner vil blive øget, og at bias i forhold til anciennitet, race, køn og 
sociale prestige-mekanismer vil blive reduceret. Bedømmelsespanelerne 
vil fortsat være grundstenen i vurderingen af ansøgningerne. Det nye er, 
at panelerne ikke længere skal rangordne de enkelte ansøgninger. I stedet 
skal de gruppere dem i en ikke-støtteværdig gruppe, en støtteværdig grup-
pe og evt. en gruppe, som alle i panelet er enige om er unikke og derfor 
skal have en bevilling før lodtrækningen. For ansøgerne vil et sådant sy-
stem næppe ændre den måde, de udfærdiger deres ansøgning på – bortset 
fra den tidsbesparelse, der vindes ved, at en ansøgning ikke behøver at 
være teknisk perfekt for at have en chance.

Et stigende antal – men dog fortsat kun få – forskningsfinansierende fonde 
afprøver nye metoder til at identificere innovativ forskning. En af udfordrin-
gerne er, at det tager flere år at afgøre, om nye måder at uddele forsknings-
midler på gør en forskel. I Danmark afprøver VILLUM Fonden, Lundbeck-
fonden og Novo Nordisk Fonden inden for hhv. de naturvidenskabelige og 
biomedicinske fagområder nye bedømmelsesprocesser, der forhåbentlig 
bedre end de nuværende opfylder formålet med forskningsprogrammerne. 
Ideen for de tre danske fonde er at give forskere med en innovativ forskning-
sidé en mulighed for at afprøve den, uanset hvor de er i deres karriere, og 
hvor stærkt deres CV er. Se henvisninger til programmerne i referencelisten.

Der er behov for en åben, gennemsigtig afprøvning og evaluering af må-
den, vi finansierer forskning på. Det kræver, at hele det videnskabelige 
samfund er imødekommende over for sådanne undersøgelser.

Vi anbefaler, at forskningsfinansierende fonde og institutioner løbende 
vurderer deres udvælgelsesprocesser, herunder brugen af fagfællebedøm-
melse, med henblik på at øge innovation og diversitet og at reducere bias 
og byrde for ansøgere og bedømmere og fondene/institutionerne selv. 
Konkret foreslår vi, at en eller to offentlige fonde laver forsøg med udde-
ling af midler ved lodtrækning mellem de kvalificerede ansøgninger.
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Hvordan udvælger vi de bedste forskere? Hvilke kriterier bør lægges til 
grund i ansættelsen af videnskabelige medarbejdere? Fra ministeriel side 
har man klogeligt valgt kun at forholde sig overordnet til disse spørgsmål. 
Ifølge universitetsloven har Universitetet ”til opgave at drive forskning 
og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau 
inden for sine fagområder” (Universitetsloven §2). Sidestillingen mellem 
forskning og undervisning betones også i Uddannelses- og Forskningsmini-
steriets nye stillingsbekendtgørelse. Alligevel er sidestillingen nok mere for-
mel end reel, for, som det hedder i samme bekendtgørelse, er forskningen 
det primære grundlag for forskningsbaseret undervisning (BEK nr. 1443 af 
11/12/2019). Af samme grund er forskningstyngden normalt det vigtigste 
kriterium ved ansættelser på universitetet, idet forskningens karakter indi-
rekte kan siges at påvirke både kvaliteten og typen af undervisning, som 
universitetet er i stand til at udbyde. Forskningsbaseret undervisning anses 
af ministeriet som den primære vej til anvendelse og spredning af forsk-
ningsbaserede indsigter til det omgivende samfund (ibid.).

Mantraet ved de fleste universiteter er formentlig, at man kan lære en 
fremragende forsker at undervise, mens det langt fra er givet, at man kan 
lære en fremragende underviser at forske. Alligevel sker det nogle steder, 
at den gode, men i sammenligning med andre kandidater mindre frem-
ragende forsker, foretrækkes, hvis denne har fremragende undervisnings-
mæssige kvaliteter inden for ”rugbrødsfag”, der er særligt vigtige for det 
institut, hvor den pågældende skal ansættes. Det afspejler den anvendte 
budgetmodel, hvorefter universiteternes primære indtægtskilde – i hvert 
fald for de tørre fakulteters vedkommende – er undervisning og ikke eks-
terne forskningsmidler. 

En ellers velkvalificeret faglig kandidat kan også falde på utilstrækkelige 
sproglige kompetencer, hvis fx danskkundskaber på højt niveau anses 
som en forudsætning for at kunne udfylde en stilling ved universitetet på 
en meningsfuld måde. Skal vedkommende, fx en postdoc, alene løfte en 
forskningsmæssig opgave knyttet til et eksternt finansieret forskningspro-
jekt, vil det videnskabelige niveau naturligt veje meget tungt, hvorimod 
undervisningserfaring vil være en mindre væsentlig kvalifikation. 
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Selv inden for de stillingskategorier, hvor forskningskvaliteten må forven-
tes at spille en altafgørende rolle, fx i forbindelse med professorbedøm-
melser, kan der opstå betydelig usikkerhed. For hvordan måler vi forsk-
ningens kvalitet og originalitet? Og endnu mere prekært: Hvordan måler 
vi den i en formel sammenligning mellem flere kandidater med forskellige 
forskningsprofiler? 

Ved stillingsbesættelser på de danske universiteter i dag måles en forsker 
først og fremmest på sit forskningsbidrag, som typisk er publiceret i inter-
nationale publikationer, selv om der naturligvis er store forskelle mellem 
forskningsområderne ( jf. Videnskabernes Selskabs Hvidbog 2019). Denne 
udvikling har på mange måder været positiv. Det er ikke længere muligt i 
samme grad som tidligere at virke inden for udforskningen af fx et andet 
lands historie eller litteratur, hvis man udelukkende skriver på dansk og 
dermed hverken kan læses eller bedømmes af de fremmeste udenlandske 
forskere inden for feltet. Denne udvikling er med til at sikre, at danske uni-
versiteter besidder reel international forskningskapacitet inden for disse 
områder. En mere omdiskuteret udvikling er det øgede fokus på forsk-
ningsindikatorer, som tilstræber at sige noget om forskerens produktivitet 
målt i forhold til gennemslagskraft i form af citater. Citationer, impact-
factor og H-index udgør i dag grundlaget for de såkaldte bibliometriske 
målinger, der i stigende grad indgår som en faktor i stillingsbesættelser 
ved universiteterne.
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ANSÆTTELSESPROCEDUREN VED 
DE DANSKE UNIVERSITETER

Der er markante forskelle mellem ansættelsesprocedurerne ved de danske 
universiteter. Når en videnskabelig stilling skal besættes, nedsætter man 
dog som hovedregel et ansættelsesudvalg og et bedømmelsesudvalg, hvis 
formand også sidder i ansættelsesudvalget som menigt medlem. Men her 
hører lighederne også op, og det ville af samme grund være en nærmest 
umulig opgave at redegøre for alle de ansættelsesprocedurer, der anvendes 
ved de danske universiteter. Forskningspolitisk Udvalg finder det dog vig-
tigt at problematisere særligt én fremgangsmåde, som har vundet indpas 
nogle steder, nemlig at formandskabet for ansættelsesudvalget udgøres af 
dekanen, sekunderet af institutlederen og studielederen, uden nævnevær-
dig videnskabelig repræsentation (typisk formanden for bedømmelsesud-
valget og en fagrepræsentant). Fælles for de tre ledelsesrepræsentanter er, 
at de sjældent er eksperter i stillingens fagområde. Dertil kommer, at for-
manden for bedømmelsesudvalget, der som nævnt også sidder i ansættel-
sesudvalget, typisk kun har en specialiseret viden om ét af de områder, der 
er under bedømmelse, idet stillingsopslagene kan være ganske brede. Det 
er således alene det skriftlige grundlag – den formelle fagfællebedømmel-
se, som er tilvejebragt af bedømmelsesudvalgets øvrige medlemmer – der 
udgør det egentlige videnskabelige fundament under ansættelsen. Selve 
udpegningen af den rette kandidat udføres altså af et udvalg, der i høj grad 
præges af ledelseslaget på bekostning af videnskabelig kernekompetence.

Det er vigtigt at påpege, at der stadig nogle steder anvendes en mere hen-
sigtsmæssig procedure, hvor dekanen ikke er medlem af ansættelsesud-
valget, men har en institutleder som formand. I denne tilgang er der flere 
personer med faglig detaljeviden i ansættelsesudvalget. Ansættelser, der 
følger denne fremgangsmåde, benytter ligeledes en grundig interviewpro-
cedure, hvor de af ansættelsesudvalget udvalgte ansøgere besøger institut-
tet i 1-2 dage og møder hovedparten af det videnskabelige personale på 
instituttet. 
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Det er vigtigt for dansk forskning, at ansættelsesudvalg altid besidder en 
høj faglig indsigt. Udfordringen ved de brede opslag består fx i at sam-
menligne to kandidater inden for to ikke helt ensartede forskningsfelter, 
hvor begge ansøgere er dygtige og tillige har benyttet fremragende, men 
også vidt forskellige, publikationskanaler som tidsskriftsartikler og mono-
grafier. Her kommer BFI-systemet, det særlige målesystem for forskning 
til kort, for hvordan sammenligner man æbler og pærer? 

Man kunne hævde, at forskeren i det første tilfælde gennem en aktiv pub-
likationsstrategi i højt rangerede tidsskrifter har sikret sig en betydelig po-
sition inden for forskningsfeltet, hvilket også har afstedkommet en lang 
række citationer.

Omvendt er monografien ofte forbundet med en betydelig slidstyrke (en 
kvalitet, som først kan erkendes over tid) og også en særlig prestige, da 
den typisk giver en udtømmende oversigt over hele forskningsfeltet, har 
et længere kronologisk perspektiv og belyser det centrale spørgsmål fra 
flere sider ved hjælp af et langt større empirisk materiale. En monografi vil 
ofte være et naturligt referencepunkt for mere specialiserede artikler om 
delemner. Men opgøres kandidaternes kvalifikationer alene ud fra BFI-
tal, vil monografiskriveren trække det korteste strå, fordi artikler relativt 
udløser langt flere point.

Inden for det humanistiske felt har en monografi ydermere den kvalitet, 
at den ofte kan appellere til en bredere akademisk offentlighed. Som vi 
ved fra udlandet, er der en stigende tendens til nu også at bedømme forsk-
ningens kvalitet ud fra dens betydning for ”hele samfundet”, omend det 
kan være ganske uklart, hvad der menes hermed. I en rapport fra Dan-
marks Frie Forskningsfond påpeges netop betydningen af, at man i ste-
det for at fokusere på publiceringskanaler, antallet af patenter og dermed 
også forskningens erhvervsøkonomiske gennemslagskraft bør fokusere på 
forskningens bidrag til civilsamfundet, politikudvikling, uddannelse, pa-
tientforeninger mv. (Budtz-Pedersen, 2017). Denne tendens spores også i 
ministeriets førnævnte bekendtgørelse om stillingsstruktur, hvor det hed-
der, at ”Universitetet skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvik-

26

VIDENSKABERNES SELSKAB 



ling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende 
institution samarbejde og udveksle viden og kompetencer med det omgi-
vende samfund. Universitetet udveksler som en integreret del af dets virke 
viden og kompetencer på gensidig basis med en stor kreds af aktører, orga-
nisationer, myndigheder, offentlige og private virksomheder og andre vi-
deregående uddannelsesinstitutioner m.v.” (BEK nr. 1443 af 11/12/2019). 
Men – fristes man til at spørge – kan man overhovedet måle denne form 
for social impact? Der er givetvis mange, som arbejder inden for sam-
funds- og humanvidenskaberne, der har en fornemmelse af, at deres forsk-
ning har en sådan effekt, men kan denne form for samfundsmæssig impact 
opgøres på en meningsfuld måde i forbindelse med stillingsbesættelser? 

Dette rids giver et indblik i nogle af de problemer, der melder sig ved be-
dømmelsen af en forskers videnskabelige arbejde i forbindelse med stil-
lingsbesættelser på universitetet. Som det burde fremgå, er flere af de kri-
terier, der indgår i bedømmelsen, på sin vis legitime, men ikke specielt 
videnskabelige. Det samme kan også siges om selve udvælgelsesprocedu-
ren, der blandt andet indebærer, at kun en brøkdel af det samlede ansøger-
felt underkastes en egentlig videnskabelig bedømmelse, mens størstedelen 
frasorteres i den indledende screening. Det er i denne sammenhæng vigtigt 
at påpege, at denne indledende screening ikke foretages af bedømmelses-
udvalget, men derimod af ansættelsesudvalget, der som tidligere nævnt 
ikke altid har de nødvendige faglige kompetencer, men ofte domineres af 
ledelseslaget. Typisk indebærer den indledende screening, som navnet jo 
antyder, hverken en nærlæsning af de indsendte værker eller en skriftlig 
bedømmelse. Hvilken dekan eller institutleder ville have tid til det?

Det er derfor nærliggende at antage, at et ansættelsesudvalg i forbindelse 
med en sådan screening vil gå efter den forskning, der umiddelbart mat-
cher en række formelle kvalitetskriterier (fx impact og citationer), og som 
dermed er umiddelbart genkendelig som ”god forskning”. Derved kan det 
let ske, at originale forskningsbidrag slet ikke finder vej til det egentlige 
bedømmelsesudvalg. Igen er der på tværs af landet forskellige praksisser, 
og der findes steder, hvor en større del af det videnskabelige personale står 
for shortlisting med institutlederen som formand for udvalget.
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KVALITET FREM FOR KVANTITET

Bibliometriske målinger giver ingen garanti for god forskning, som det 
blev påvist i sidste års hvidbog på baggrund af en større analyse af BFI-
systemet (Videnskabernes Selskabs Hvidbog 2019; Poul Erik Mouritzen, 
Niels Opstrup og Pernille Bak Pedersen, 2018). Tværtimod kan sådanne 
målinger være selvbevarende. I stedet for at fremme opfindsomhed, be-
gunstiger de en fastlåst kvantitativ og formalistisk forståelse af, hvad god 
forskning er. Det indbyggede bibliometriske rationale inden for humanio-
ra synes at være, at når forsker X har opnået så og så mange point og har 
udgivet i tidsskrifterne Y og Z, må der være tale om en god forsker. Har vi 
garanti for, at dette er tilfældet? Næppe. 

Der er steder, hvor ansættelsesprocessen i dag kan foregå over ganske få 
uger, og det betydelige tidspres er med til at forstærke det kvantitative og 
formalistiske aspekt. Man skal således ikke undervurdere betydningen af, 
at der i dag foretages langt flere ansættelser i universitetssystemet end for 
bare 10 år siden. Ser man på udviklingen i antal årsværk for fuldtidsan-
sat videnskabeligt personale på universiteterne, er det steget med godt en 
tredjedel fra 12.715 årsværk i 2008 til 17.355 i 2018 (Danske Universiteters 
statistiske beredskab, tabel C). 

I 2019 interviewede Forskningspolitisk Udvalg en gruppe yngre forskere, 
som alle udtrykte deres frustration over, at deres forskerkarriere tilsyne-
ladende afhang af kvantiteten og ikke kvaliteten af deres forskning samt 
deres evne til at indhente eksterne forskningsbevillinger. Inden for medi-
cin oplever yngre forskere et ensidigt forskningsmiljø, hvor der nogle ste-
der primært satses på forskere med speciale i effekt, dvs. at kunne kurere 
en sygdom, hvorimod udviklingen af nye metoder, der kan tilføre faget 
grundvidenskabelige indsigter, nedprioriteres (Videnskabernes Selskabs 
Hvidbog 2019). Med tanke på de store bevillinger, der tilføres de medicin-
ske fakulteter i disse år, og de mange forskerstillinger, der følger med, er det 
naturligt at spørge sig selv, om vi som samfund får nok kvalitet for pengene. 
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Som det burde være fremgået, er udvælgelseskriterierne ved videnska-
belige stillingsbesættelser sjældent entydige på trods af, hvad der formelt 
måtte fremgå af diverse bekendtgørelser og regelsæt. De er snarere situa-
tionsbestemte. Af samme grund vil der ofte være diskussioner og murren 
i krogene, når en stilling skal besættes. Der kan nemlig aldrig være tale 
om fuldstændigt objektive, formelle kriterier, men snarere om en samlet 
vurdering, hvor en række skøn og interesser gør sig gældende. Interes-
sevaretagelse kan også handle om, hvilke strategiske områder der skal 
prioriteres med nye stillinger. Det er ikke et ukendt fænomen, at magtfulde 
forskere – i kraft af deres prestige og evne til at hjemtage eksterne midler 
– kan præge ansættelseslandskabet ved universitetet i en bestemt retning, 
selv om der måtte være vægtige faglige argumenter for, at andre områder 
snarere burde belønnes. 

Samlet set er spørgsmålet derfor, i hvor høj grad ansættelser ved danske 
forskningsinstitutioner skal være en proces styret af hensynet til videnska-
ben. Det står klart, at ledelseslaget rimeligvis bedst varetager en række 
institutionelle hensyn, men det er næppe ønskværdigt, sådan som situatio-
nen er flere steder i landet i dag, at ledelsen med afsæt i universitetsloven 
fra 2003 reelt bestemmer, hvem der er de bedst egnede kandidater.
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I de foregående to kapitler så vi på vurderingen af forskningskvalitet ved 
ansøgninger om henholdsvis forskningsbevillinger og videnskabelige stil-
linger. Dette tredje kapitel behandler kvalitetsvurderinger i forbindelse 
med større eller helt nyskabende satsninger. Det rummer to dele: den før-
ste handler om satsninger i betydningen udvikling af et område, der skal 
tilføres forskningsmidler. Det andet drejer sig om bevillinger inden for 
eksisterende programmer, der er målrettet til at identificere radikalt nye 
projekter, der kan åbne helt særskilte veje.

Der er en flydende grænse mellem den anden del af dette kapitel og den 
”fremragende” del af ansøgningerne i kapitel 1, men vi behandler disse 
forskningsbevillinger særskilt i dette kapitel, fordi det rejser særlige udfor-
dringer specifikt at jagte det radikalt nye. Derudover er dette område så 
vigtigt, at vi med god samvittighed risikerer at dække det halvanden gang.

STRATEGISKE SATSNINGER

Hvis ingen udvælger satsninger, udvikler forskningen sig typisk meget 
langsomt og ”path dependent”. Det vil sige, at man får mere af det, man 
har, med normale, gradvise forbedringer. Interne balancer på et fag vil alt 
andet lige blive opretholdt i næste generation af forskere, selv hvis faglige 
udviklinger talte for at forskyde vægten mellem delområder. Men nogle 
gange er der brug for at identificere områder, der skal tilføres flere midler 
end forud. Enten fordi det vurderes samfundsmæssigt nyttigt (”strategisk 
forskning”), eller fordi området vil udvikle sig særligt dynamisk i de kom-
mende år, og det derfor er i dansk interesse at rykke hurtigere her, end vi 
ville gøre ved blot efterlods at tilpasse os den faglige udvikling. 

På store og veldrevne fag kan dette ske internt ved, at ledelse og medar-
bejdere sammen identificerer de områder, der skal opprioriteres fx med 
ansættelse af mere videnskabeligt personale. Men de fleste institutter har 
ikke et sådant økonomisk råderum og heller ikke de interne procedurer til 
at foretage sådanne ofte kontroversielle valg mellem kollegers områder til 
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identifikation af, hvilke der tegner fremtiden (og dermed implicit: hvilke 
der gør det i mindre grad). 

Hvem kan identificere vigtige nye områder og vel at mærke gøre det i 
tide? Politikere har søgt at gøre dette både via det daværende Strategiske 
Forskningsråd og nu via Innovationsfonden samt i form af separate ad 
hoc-bevillinger direkte fra enkelte ministerier. Det går ofte galt. Når et 
område har opnået den synlighed, der kræves for politisk opbakning, vil 
det allerede have en modenhed, der gør, at dansk forskning i bedste fald 
tilføres midler til at halse efter andres udvikling. Hvis vi taler rent anvendt 
forskning, kan det være nyttigt nok – vi får danske miljøer, der kan deltage 
i udmøntningen af en eksisterende udvikling (klimatilpasning, kunstig in-
telligens, osv.). Men hvis ønsket er at opdage fremtidens forskningsbehov 
så tidligt, at en ekstra satsning udmøntes på det tidspunkt, hvor dette felt 
tager form, så skal processen inddrage forskere – og ikke bare den nor-
male forskningsmasse, for også her vil det kommende felt være usynligt; 
det kræver helt særlige procedurer, som vi kommer tilbage til nedenfor. 

Det andet problem ved prioriteringer fra politisk-administrativt hold er, 
at der ofte vil opstå kompromisser, hvor man i stedet for at foretage reelle 
valg udvælger brede felter som fx ”klima”, hvorefter der i den senere ud-
møntning af satsningen meget let kommer hovedvægt på de eksisterende 
områder, ikke de nye.

Dette er et næsten umuligt dilemma, fordi det handler om at finde det, der 
ikke findes endnu. Det danske forskningspolitiske system har tidligere op-
vist kreativitet til at udvikle egnede systemer. I udarbejdelsen af rapporten 
”Forsk2015” (Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, 2008), der 
i 2008 udvalgte 21 satsningsområder, indgik fx en bred høringsproces, 
hvor alle interessenter, fra interesseorganisationer til forskere, kunne ind-
sende forslag, som derefter blev behandlet af en ekspertgruppe. I rappor-
ten ”Forsk2025” fra 2017 (Uddannelses- og forskningsministeriet, 2017) 
var denne fase udgået. Erfaringsopsamlingen pegede bl.a. på, at der kom 
så mange forslag ind til ”Forsk2015”, at embedsmænd og ekspertgruppe 
reelt havde fuld frihed til at komponere det katalog, de alligevel ville have 
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lavet – om end der på enkelte punkter kom overraskelser ud af proces-
sen (Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, 2009, Andersen 
og Rasmussen, 2012). Den brede proces var formodentlig mere nyttig til 
at skabe samfundsinteresse og forståelse for den strategiske forsknings be-
tydning og karakter end til at udvælge reelle forsknings-muligheder. 

Med hensyn til at identificere fremtidens forskningsfelter burde der udvik-
les et system, der omfatter en søgeproces med inddragelse af forsknings-
miljøerne og et ekspertudvalg, der behandler de indkomne forslag. Her 
bør man skille den strategiske (det vil sige den samfundsrelevante) del 
fra den rent forskningsinterne identifikation af dynamiske områder. Den 
strategiske del kræver, at politikere og interesseorganisationer spiller en 
central rolle, for den handler om, hvor samfundet ønsker at opruste. Også 
her bør forskere dog indgå, for de alene kan vurdere, hvor forskningen vil 
kunne gøre en forskel ( jf. ”FORSK2015”-rapporten), men i sidste ende er 
denne del nødvendigvis politisk forankret. Den handler mindre om forsk-
ningskvalitet, og derfor hører en detaljeret behandling hjemme i en anden 
hvidbog end nærværende. 

Derimod er det en central del af emnet forskningskvalitet tidligt at kunne 
identificere, hvilke underområder på de enkelte fag eller tværgående forsk-
ningsfelter der vil gøre en forskel rent videnskabeligt. Hvor vil udviklin-
gen gå særligt hurtigt, så disse områder vil få ekstra kraftig afsmitning på 
fags generelle udvikling? Til dette formål kan der oprettes et særligt ”hin-
sides horisonten”- udvalg. Det bør ikke være besluttende og ikke direkte 
knyttet til uddeling af midler. For at reducere risikoen for bias ud fra del-
tagernes egeninteresse bør det være en ren kortlægning, som producerer 
et idékatalog til inspiration for dansk forskning. Udvalget bør bemandes 
med forskere, der er kendt for deres bredde, åbenhed og gerne viden om 
videnskabshistorie og -sociologi, og de bør så iværksætte en søgeproces 
med god tid til input fra alle forskningsmiljøer. 
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IDENTIFIKATION AF RADIKALT 
NYSKABENDE FORSKNING

Den første halvdel af diskussionen ovenfor handlede om at udvælge emner 
eller områder, hvor der skal uddeles særlige midler. En anden mulighed 
for at få det nyskabende og fremtidsdefinerende frem er at have særlige 
programmer, der skal vurdere ansøgninger – indsendt bredt på tværs af 
fag – ud fra dette kriterium. Det har i Danmark især været Grundforsk-
ningsfondens opgave. Ikke alle bevillinger fra Grundforskningsfonden 
skal nødvendigvis være radikalt nyskabende, mange må gerne være på 
”velkendte” felter, som et projekt troværdigt kan videreudvikle på højeste 
internationale niveau. Men en særlig krævende del af Fondens arbejde er 
at opdage projekter, der ligger uden for eksisterende paradigmer. 

Det er i sagens natur svært. Selv ved fagfællebedømmelse sker det ofte, at 
det allermest nyskabende ikke finder anerkendelse ( jf. kapitel 1). Det radi-
kalt nye og anderledes er per definition ikke populært, endsige muligt – før 
det bliver det. Både i Danmarks Frie Forskningsfond med dens faglige råd 
og i de fleste private fonde har man så lave uddelingsprocenter, at et pro-
jekt falder, hvis det ikke fuldt ud kan forklare sig, demonstrere resultater 
og fremlægge en klar tidsplan for resultater inden for få år. Grundforsk-
ningsfonden har muligheden på grund af en længere tidshorisont og mere 
fokus på det usædvanlige.

Mange nobelprisvindere fx danske Jens Christian Skou og andre forskere, 
der har leveret deciderede nybrud, fortæller, hvordan de i dag ville have 
haft ringe chancer, hvis de skulle have overbevist bevillingsgivere (inkl. 
fagfæller) om deres projekt på et meget tidligt stadie. Det er tankevækken-
de, men måske egentlig ikke så mærkeligt - hvis det havde været en udbredt 
opfattelse, at denne vej var farbar, ville der jo være tæt trafik allerede.

En udbredt løsning på dette dilemma er ”excellence”-logik fokuseret på de 
enkelte forskere. Altså: Måske andre ikke helt forstår ideen bag et dristigt 
projekt, men man ved, at dén ansøger før har præsteret det usædvanlige og 
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særligt værdifulde, så man stoler på, at han/hun kan gøre det igen. Denne 
tankegang indgår som et af flere kriterier i visse eksisterende programmer 
(fx European Research Councils programmer). Men der har også været 
programmer, der entydigt gik efter denne logik som grundlag (Münch, 
2007, se også kapitel 1). Bredt betragtet skete der for ca. 20 år siden et skift 
væk fra at finansiere netværk (som gik ud fra en tro på, at det afgørende 
var at koble forskellige miljøer) til at fokusere på centeret i et projekt. Net-
værk blev for tit en støtte til, at de forskellige deltagere lavede det, de i 
forvejen gjorde, og blot koblede deres indsatser løst. Derfor kom der fokus 
dels på kvaliteten af et forskningsmiljø (som et fysisk, konkret sted), dels på 
lederen af et projekt. Denne tendens har givet mange gode resultater, men 
har også problemer. Per definition er tilgangen konservativ og nærmest en 
formalisering af Mathæus-effekten: De, der har, skal mere gives. Derud-
over har det skabt et pres i retning af altid at sætte de tungeste forskere i 
spidsen for projekter, selv hvor det er uhensigtsmæssigt både i forhold til 
at æde tid fra deres egen forskning, og i forhold til muligheden for at den 
måske reelt afgørende person ”et lag nede” kunne være den reelle leder.

I vores sammenhæng omkring forskningskvalitet er det afgørende spørgs-
mål imidlertid, om de eksisterende vurderingssystemer magter at identifi-
cere den højeste kvalitet i nyskabende projekter. Udfordringen er knyttet 
til, at man i sagens natur ofte er nødt til at bevæge sig tværfagligt for at 
finde nye felter, der ikke svarer til de eksisterende opdelinger. Men vores 
standarder for ”kvalitet” er ofte forankret i de enkelte fags begreber og 
metoder. Et tankevækkende studie af ”kvalitet” blev udført af sociologen 
Michèle Lamont fra Sorbonne og Harvard, der i 00’erne studerede ar-
bejdet i en række tværfaglige fonde og råd (særligt inden for humaniora 
og samfundsvidenskab). Hun fandt, at man ikke formelt kunne enes om 
definitioner af kvalitet på tværs af fag, men alligevel - uformelt - udviklede 
en reel praksis, hvor man anerkendte hinandens vurderinger og den fælles 
procedure som definerende for kvalitet (Lamont, 2010). 

Der opstår dog nye problemer, når sådanne udvælgelser sker endnu bre-
dere på tværs af alle fagområder. Det er svært at sikre, at alle fag eller 
bare fakulteter vurderes på egne præmisser. Der er ikke foretaget syste-
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matiske vurderinger af dette, og det vil også være svært at udføre. Mange 
på især humaniora og de ”blødere” dele af samfundsvidenskaben har en 
oplevelse af, at når udvælgelser sker på tværs af alle fagområder, kan der 
opstå en bias i retning af, at projekter har de bedste chancer, hvis de enten 
inkluderer tværfagligt samarbejde med noget mere naturvidenskabeligt, 
som fx kognitionsforskning, eller rummer en meget håndfast data-arkiv-
opbygning. Der er en reel risiko for, at forskning, der viser sig at være 
nyskabende, ikke nyder fremme i denne proces. Derfor er det vigtigt, at 
forskningsfinansierende organisationer, hvis udvælgelser sker på tværs af 
mange fagområder, er særligt opmærksomme på at sikre, at deres udvæl-
gelsesprocesser tager højde for den faglige mangfoldighed.

Mange fonde bruger en proces, hvor selve det besluttende organ er meget 
bredt tværfagligt, og vurderingen af ansøgninger foretages af deciderede 
fagfæller. Risikoen er, at den første del er ”for højt oppe” og den anden ”for 
langt nede”. Altså at bestyrelsen rummer for lidt fagviden i forhold til den 
enkelte ansøger, samtidig med at fagfællerne er for tæt på, og derfor på for-
hånd ”ved” hvad der er muligt og umuligt, og afviser det hidtil-ikke-sete. 

De to dele af dette kapitel supplerer hinanden – den ene kan ikke afløse 
den anden. Den første handler om at identificere felter helt abstrakt, uaf-
hængigt af hvem der udpeges til at gøre det. Den anden diskuterer, hvor-
dan en foreliggende ansøgning vurderes ud fra dens kvalitet som nybrud. 
Begge dele bør styrkes, hvis dansk forskning skal blive bedre til at lave den 
deciderede nyskabende forskning. Det vil aldrig gælde flertallet af projek-
ter og angår derfor en relativt lille del af de samlede forskningsbevillinger, 
men en lille del med potentielt meget stor betydning.
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NOTER

SUPPLERENDE 
LITTERATUR

Læs mere om eksperimentprogrammerne omtalt i 
kapitel 1 hos: 

VILLUM og VELUX FONDENE 
https://veluxfoundations.dk/da/content/villum-
experiment-hvad-betyder-anonym-ansoegning-
forskningen 

Lundbeckfonden: 
https://www.lundbeckfonden.com/uddelinger/det-
kan-du-soege/ 

Novo Nordisk Fondens NERD-program: 
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/new-
exploratory-research-and-discovery-nerd/
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