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Forord 
 
De følgende sider har deres oprindelse som baggrundsmateriale til Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske årsmøde 2006, som fandt sted 
den 28. februar 2006.  Programmet er trykt som bilag bagerst i bogen. 
 
På årsmødet var der livlig diskussion mellem forskere, forskningspolitikere fra 
forskningsrådene, bestyrelsesformænd og embedsmænd fra Forskningsministeriet. 
Der var enighed om, at baggrundsmaterialet fortjente at blive publiceret. Det sker 
herved. For god ordens skyld skal vi understrege, at synspunkterne ikke har været 
diskuteret i Videnskabernes Selskab som sådan. Papiret dækker således kun 
Forskningspolitisk Udvalgs synspunkter. 
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Nano-Science Centret, Professor Mogens Flensted-Jensen, Matematik, KVL, 
Professor Frans Gregersen, Dansk sprog, Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU, 
Professor Peter Harder, Engelsk, Engelsk, Germansk og Romansk, KU, Professor 
Niels Kærgård, Økonomi, KVL, Professor Søren-Peter Olesen, Medicinsk 
Fysiologisk Institut, KU. 
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Indledning 
Universiteterne og fremtidens videnssamfund 
Det er politisk besluttet at satse omkring 6 milliarder mere årligt på den offentlige 
forskning senest i 2010. Hvis samfundet skal have fuld valuta for pengene, må 
udvidelsen ikke komme for pludseligt, og politikerne må have tillid til de 
forskningsledelser, de har indsat. 
 
Hvis det danske samfund fortsat skal have vækst og kunne klare sig i den 
internationale konkurrence i en globaliseret verden, er tilstrækkelige ressourcer til og 
en hensigtsmæssig organisering af uddannelse og forskning helt afgørende. Vi har 
ikke andre afgørende styrkepositioner her i landet. Skiftende regeringer har da også 
talt pænt om forskningen, og nogle har endda stillet væsentlige forbedringer i vente i 
form af stigende investeringer. Imidlertid har forskningsudgifterne i faste priser ligget 
konstant de sidste 8 år. Forklaringen skal sikkert findes i mistillid fra politikerne til, 
at de forskellige forskningsinstitutioner er i stand til at bruge pengene rigtigt. De 
skulle faktisk gerne give det forventede afkast i form af velfærdsforbedringer, enten 
direkte gennem innovationer med basis i den anvendte forskning eller indirekte i 
form af en generelt bedre udviklet vidensøkonomi. Mistilliden har haft to omkvæd: 
De, der skulle lede universiteterne, var ikke kvalificerede til det eller gjorde det ikke; 
og de, der sad i forskningsrådene, så for snævert på forskning med stort F og var ikke 
tilstrækkeligt interesserede i relevansen.  
 
Mistilliden til ledelsen på universiteterne har på en måde været fuldt forståelig, men 
den har også været baseret på en misforståelse: Det er rigtigt, at de valgte ledere kun i 
ringe omfang har styret forskningen, men det er bevisligt, at forskningen har haft 
vældig godt af netop det. I et indlæg på Globaliseringsrådets møde om forskning 
anførte Videnskabernes Selskabs præsident, Tom Fenchel, en række indicier for, at 
dansk forskning allerede nu, og altså helt uden professionel ledelse, har 
verdensklasse. Ikke på alle områder, men dog på forbløffende mange områder. Og 
der er da også en række områder, der ville have gavn af en mere effektiv ledelse.  
 
Man kunne så sige: Hvad er problemet? Hvis forskningen har det bedst med ikke at 
blive styret lokalt, hvorfor så risikere at sætte et forspring over styr ved at indføre 
professionel ledelse. Svaret er, at den professionelle ledelse først og fremmest skal 
gøre universitetssystemet gennemskueligt for enhver, der ønsker indseende med disse 
vigtige samfundsinstitutioner. Vi skal alle kunne se, hvad vi får for pengene. 
Organisationen skal være klar, og ansvaret klart placeret. En professionel ledelse vil 
også kunne styrke samspillet med erhvervslivet – et område som ikke står helt så 
stærkt som grundforskningen.  
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Med universitetsreformen har man skabt et system, som kan styrke institutionerne 
uden at skade forskningen, men det forudsætter, 
 

• at man ikke styrer, men støtter den gode forskning,  
• at man ikke satser på alt, men dog bredt,  
• at man lærer af de evalueringer, der ustandselig gennemføres, uden blindt at 

acceptere hvad som helst fra evaluatorer,  
• at man gør systemet gennemskueligt for alle. 

 
Der er da nu også bred politisk enighed om, at der skal investeres, så Danmark når de 
i EU fastsatte Barcelona-mål for 2010 på 3 procent af BNP om året til forskning, og 
heraf 1 procent om året til offentlige forskningsinvesteringer. Det er desuden en 
afgørende nyhed, at der er ønske om at skabe store flerfakultære institutioner, som 
integrerer sektorforskningsinstitutionerne.  
 
I dette vandskel spørger vi: Hvordan kan man få det bedste af det gamle (den store 
frihed til at forske og den relativt flade struktur i selve forskningen) med over i det 
ny?  
 
Det er her vigtigt, at man ikke ryster på hånden i beslutningsprocessen; der kan 
hentes store synergier, men der er også risiko for en langvarig fusionsproces med 
kompetencestridigheder og usikkerhed. Der er derfor formodentlig kun to 
hensigtsmæssige muligheder.  
 
Enten træffer man beslutningen om integration af sektorforskningen i universiteterne 
og fusion af institutioner, der kun har ét fakultet, hurtigt. Men vores råd er: gør det 
kun der, hvor det er tydeligt, at der opnås en klar fordel. Og opsæt en tidsplan, 
hvorefter den administrative integration skal klares på et år og den bygningsmæssige 
i løbet af en kortere årrække.  
 
Eller: Glem alt om institutionsreformer samtidig med ekspansion og omstilling. Hvis 
ikke det kan gøres med fasthed og entusiasme, vil det ikke have nogen positiv effekt, 
men bare forlænge usikkerhedsperioden. Ingen kan handle langsigtet, når det ikke er 
sikkert, om vedkommende overhovedet har noget at skulle have sagt i morgen. I den 
situation bør man glemme alt om fusioner og i stedet styrke de eksisterende 
institutioner som sådan. Sektorforskningen har konkrete opgaver (at passe på 
fiskebestande, fødevarekvaliteten, integrationen på arbejdsmarkedet, miljøet, osv.) 
som rådgivere for myndigheder. Det er opgaver, som ikke nødvendigvis egner sig til 
at overføre til universiteter, men sektorforskningen må så have tilstrækkelige 
basismidler til at løse disse opgaver. 
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Man har nu allerede en stærk ledelse af forskningsinstitutionerne, og eventuelle 
fusioner bør komme meget hurtigt. De organisatoriske rammer er således på plads, og 
så må man så hurtigt som muligt komme i gang med optrapningen af 
forskningsbevillingerne, for det er vigtigt, at man har tid til at finde de rigtige folk og 
ikke pludselig får en eksplosion i stillinger, som vi fik omkring 1970. 2010 er lige om 
lidt, og de andre, vi skal konkurrere med, står ikke og venter på os.  
 
For at nå Barcelona-målet på en procent af BNP til offentlig forskning skal den 
offentlige forskning udvides fra ca. 11 milliarder til ca. 17 milliarder. Vi foreslår de 
ekstra ca. 6 milliarder anvendt på følgende måde: 
 
Omkring to milliarder fordeles til det forskningsfinansierende system af fonde: 
Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, Det frie Forskningsråd og Det 
strategiske Forskningsråd.  
 
Det frie forskningsrådssystem har i en årrække været plaget af meget lave 
bevillingsprocenter. Det kan der nu rettes op på. Det strategiske forskningsråd har 
endnu ikke haft mulighed for virkelig at vise, hvordan man kan udforme en 
sammenhængende strategi, som omsætter relevanskravet i opslag, som tiltrækker 
forskere og giver prestige til dem, der får tildelt midlerne. Det kan de få nu. Den 
’gamle’ Grundforskningsfond har for længst bevist sit værd. Den må have mulighed 
for at føre en langsigtet bevillings- og indlejringspolitik. Endelig skal den ny 
Højteknologifond  have mulighed for at etablere sig på sit område i skarp 
konkurrence med de andre finansieringskilder. 
 
Mellem en halv og en hel milliard årligt kan hensigtsmæssigt anvendes på 
investeringer i infrastruktur og udbygning af det europæiske og internationale 
samarbejde (jf. Det strategiske Forskningsråds rapport Fremtidens 
forskningsinfrastruktur). 
 
Endelig er der så omkring tre milliarder til universiteterne, hvad enten de er blevet 
fusioneret eller ej. Til disse tre mia. kan passende knyttes en række overordnede 
betingelser, som fx kan indarbejdes i udviklingskontrakterne: Der skal sikres omkring 
15 procent af hver enkelt institutions merbevilling til fastholdelse af de større 
grundforskningsmæssige satsninger, der har været bevilget de senere år. Der skal 
sikres omkring 20 procent til at få forskningsresultater fra forskerens værksted og ud 
til brugerne i virksomhederne og de offentlige myndigheder. Vejen fra forskning til 
faktura er lang og endnu ikke særlig godt oplyst. Den skal udbygges, så det kan blive 
en motorvej med to spor, både et, der kanaliserer behov og krav ind til forskningen, 
og et, der bringer forskningsresultaterne ud til dem, der skal bruge dem.  
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Det er vigtigt, at universitetsbestyrelserne får frihed til at bruge resten af 
bevillingerne, som de skønner bedst uden indblanding udefra. Det er det, de er ansat 
til, og hvis ikke de har tilstrækkeligt med midler til deres egne satsninger, så taber vi 
hele pointen ved at have lavet en universitetsreform med stærke bestyrelser og ansatte 
professionelle ledere.  
 
En hensigtsmæssig forskningsstyring er vanskelig. Der må altid ligge et vist element 
af anarki i forskningsprocessen. Men nu har politikerne lavet et styringssystem, hvor 
man har satset meget på at skabe stærke ledelser, så må man også vise dem tillid og 
give dem de midler og den frihed, der gør det muligt for dem at føre deres intentioner 
ud i livet.  
 
De følgende mange sider uddyber de problemstillinger, som kun er summarisk 
behandlet i denne indledning. Indledningen har været offentliggjort i Politiken 
 
På tærsklen til et nyt forskningssystem 
 
Udgangspunktet for Videnskabernes Selskabs forskningspolitiske årsmøde 2006 er 
en statusopgørelse og et blik på fremtiden. Vi står i skellet mellem et gammelt 
system inden for forskning og højere uddannelse og et nyt system, som skal 
opbygges for at opfylde regeringens målsætninger. Regeringens målsætninger kan 
sammenfattes i to punkter: 

 
• Principielt skal alle unge have en ungdomsuddannelse, og mange flere 

end nu skal have en højere uddannelse; uddannelsesniveauet i Danmark 
skal generelt hæves1 

• Forskning og udvikling skal drive det danske velfærdssamfund frem i 
global konkurrence med andre vidensøkonomier; Danmark skal leve af 
viden omsat på et globalt marked 

 
Mange har fæstet sig ved den ene eller den anden af disse målsætninger, og en del 
har sat spørgsmålstegn ved de midler, regeringen vil bruge for at opnå målene. 
Ingen synes derimod at sætte spørgsmålstegn ved den diagnose, som ligger til 
grund. I en globaliseret økonomi er Danmark og andre velfærdsstater nødt til at 
overleve, og eventuelt ekspandere, på at tilhøre den del af verden, som udvikler 
eller opfinder nye produkter eller tjenesteydelser (services), eller raffinerer eller 
redesigner gamle.  
 
                                                 

1  Se Forslag til handlingsplan for at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, Undervisningsministeriet 1.2 
2006 og den hermed koordinerede redegørelse for fremtidssikring af erhvervsuddannelserne, offentliggjort samtidig 
hermed.  
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Tre temaer 
Videnskabernes Selskabs forskningspolitiske udvalg har besluttet ved 
Forskningspolitisk årsmøde 2006 at fokusere på tre overordnede temaer: 
 
Institutionsproblematikken 
Hvilken form for universiteter skal vi satse på? Skal sektorforskningen helt eller 
delvis integreres i universiteterne, og har vi den anvendte forskning, vi har behov 
for i fremtiden?  

 
Kvalitetsproblematikken 
Hvordan skal bestyrelser og andre dele af ledelsen på universiteterne fordele 
penge, så de giver kvalitet? Hvordan sikrer man, at pengene bliver brugt til god 
forskning?  

 
 
Relevansproblematikken 
Baggrunden for, at regeringen giver penge til forskningen, er, at forskningen skal 
medvirke til at forøge, subsidiært fastholde, velfærden i nationalstaten. Regeringen 
kræver altså, at forskningen får relevans for samfundet, så der direkte eller 
indirekte tjenes penge på den. Men hvordan sikrer man, at den forskning, der skal 
bedømmes på relevans, faktisk har relevans?  

 
Som en forudsætning for denne diskussion (se afsnittet ”Baggrundsanalyse af de 
tre temaer”) vil vi i det følgende afsnit opsummere nogle vigtige træk af 
situationen, som den har udviklet sig i de seneste år. 
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Generel baggrund 
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Status 
De institutionelle reformer 
 
Regeringen har for at forberede omstillingen gennemført en række reformer, 
hvoraf vi særligt vil drøfte tre: 

 
• universitetsreformen 
• sektorforskningsreformen 
• reformen af det forskningsfinansierende system 

 
Universitetsreformen afskaffede det interne demokrati, instituerede eksterne 
bestyrelser (med medarbejderrepræsentation) og ansatte ledere. Dette skulle skabe 
tillid til, at universiteterne blev drevet professionelt og smidigt og samtidig give 
ministeriet mulighed for endelig at gennemføre den mål- og rammestyring, som i 
længere tid har været pejlemærket for Finansministeriet. For statsinstitutioner af 
typen universiteter er løsningen udviklingskontrakter. 
 
Med universitetsreformen var det den udtrykte hensigt at styrke universiteternes 
selvstyre. Det betyder, at ledelserne (og her tænkes på alle niveauer fra 
institutledere over dekaner og rektorat og op til bestyrelsen) med reformen er 
blevet indstillet på at få betydelig indflydelse på institutionernes fremtid. 

 
Efter en gennemgang af samtlige sektorforskningsinstitutioner i Danmarks 
Forskningsråds regi er der nu markeret en principbeslutning om, at samtlige 
sektorforskningsinstitutioner skal integreres i eller med universiteter. Denne 
beslutning kan få langtrækkende konsekvenser, som vi kommer ind på nedenfor. 
Her skal det blot betones, at de universiteter, som universitetsreformen blev skabt 
til, allerede synes at være en saga blot. Hvis fremtidens universiteter skal være 
meget store (af hensyn til den internationale konkurrence) og samtidig spænde 
over alt lige fra redegørelsesvirksomhed bestilt af en offentlig myndighed til 
grundforskning, så taler vi om en i Danmark indtil nu ukendt type institution. 

 
Med reformen af det forskningsfinansierende system har man forsøgt at skille en 
række funktioner ad og samtidig at løse en række organisatoriske problemer. For 
det første er Danmarks Forskningspolitiske Råd nu blevet præciseret som 
regeringens overordnede rådgivere. For det andet er der i det 
forskningsfinansierende system indført et skel mellem Det Frie 
Forskningsrådssystem og Det Strategiske Forskningsråd. De to strenge har begge 
en fondsfunktion, men der er et klart organisatorisk skel (i det frie 
forskningsrådssystem er der fem faglige forskningsråd og en bestyrelse, som 
fordeler pengene mellem dem; i det strategiske system er der en række 
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programkomiteer og en bestyrelse, som har til opgave at udforme strategiske 
programmer). Samtidig er der en klar formålsforskel: Det frie system skal 
finansiere de bedste ideer, som kommer fra forskerne selv, og må udelukkende 
anlægge kvalitetskriterier. Det strategiske system skal derimod stå for 
programmer, som er formuleret, fordi samfundet ønsker problemer med høj 
relevans løst på den bedst tænkelige måde; konkurrence om midlerne skal, også 
her, sikre høj kvalitet. Det strategiske system skal endvidere koordinere og 
efterhånden stå for den forskning, som hidtil har været finansieret direkte af 
ministerierne. Der er her en særlig, og særlig følsom, sammenhæng mellem 
integration af sektorforskningen i universiteterne og omlægning af 
programforskningen. 
 
Endelig oprettedes Højteknologifonden, som organisatorisk er placeret på 
principielt samme måde som Grundforskningsfonden, nemlig som et uafhængigt 
organ med egen formue. Mens Grundforskningsfonden finansierer grundforskning 
på internationalt højeste niveau og med lange tidshorisonter, sætter 
Højteknologifonden kvalitetsprojekter i gang, der løser opgaver med højeste 
relevans inden for det højteknologiske område. Medfinansiering fra det private 
erhvervsliv er en forudsætning for Højteknologifondens bevillinger. 
 
For at få et komplet billede af det forskningsfinansierende system skal man 
endvidere notere sig  

• at der er mange private fonde, der finansierer især 
sundhedsvidenskabelig forskning – ofte i form af patientforeninger for 
sygdomsgrupper   

• at der er stadig flere midler i internationale fonde som det syvende 
rammeprogram og – forhåbentlig – det kommende European Research 
Council og endelig  

• at fondsmidler fra USA i stigende grad tiltrækker forskere fra hele 
verden.  

 
Om penge og oplevet virkelighed 
Regeringen har forpligtet sig til at nå den såkaldte Barcelona-målsætning. 
Barcelona-målene er formuleret som andele i forhold til bruttonationalproduktet 
(oftest forkortet BNP eller på engelsk Gross National Product, GNP). Dette er 
rimeligt, fordi man inden for EU skal sammenligne principielt nationale 
økonomier af meget forskellig størrelse.  
Forskningsministeriet har opgjort målopfyldelsen på følgende måde2: 

 

                                                 
2  Tal fra Forskningsministeriets hjemmeside: Nøgletal. 
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Tabel 1: Udgifter til FoU i pct. af BNP for både den offentlige sektor og  
      erhvervslivet 1998-2003 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Danmark 2,06 2,19  2,40 2,52 2,61 
Finland 2,88 3,23 3,40 3,41 3,46 3,40 
Irland 1,25 1,19 1,15 1,15   
Sverige  3,65  4,27   
Holland 1,94 2,02 1,90 1,89   
UK 1,80 1,87 1,84 1,86 1,88  
Tyskland 2,31 2,44 2,49 2,51 2,52 2,50 
Belgien 1,90 1,96 2,04 2,17   
Østrig 1,78 1,86 1,86 1,92 1,93 1,94 
Italien 1,07 1,04 1,07 1,11   
Japan 2,20 2,70 2,70 3,10 3,10  
USA 2,40 2,80 2,50 2,70 2,60 2,50 

Kilde: OECD MSTI 2004/1 tabel 02 
 

Som man kan se, er der ikke langt igen for at nå Barcelona-målsætningen. Og 
det bliver endnu bedre, når man kun ser på den offentlige sektors 
målopfyldelse: 
  
Tabel 2: Udgifter til FoU i pct. af BNP i den offentlige sektor 1998-2003 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Danmark 0,73 0,77  0,75 0,77 0,81 
Finland 0,94 1,03 0,99 0,99 1,05 1,04 
Irland 0,35 0,32 0,32 0,35   
Sverige  0,91  0,95   
Holland  0,89 0,88 0,79 0,79   
UK 0,62 0,62 0,63 0,62 0,62  
Tyskland 0,74 0,74 0,74 0,76 0,77 0,77 
Belgien 0,55 0,56 0,56 0,57   
Østrig 0,65      
Italien 0,55 0,53 0,54 0,56   
Japan 0,80 0,60 0,80 0,80 0,80  
USA 0,70 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 

Kilde: OECD MSTI 2004/1 tabel 02 og 24 
 

Imidlertid er målet i en vis forstand formuleret forkert, eller mindre relevant, 
når man alene ser på den nationale forskningsindsats. Her er forskerne og de 
forskningsudførende institutioner ikke videre interesseret i, om der er andre 
lande, der bruger mere eller mindre. Derimod er man entusiastisk optaget af, 
hvor mange penge der samlet set og lokalt er til rådighed. Center for 
Forskningsanalyse har udformet en tabel, som er betydelig mere relevant for at 
vurdere den nationale forskningsindsats set fra forskernes side3: 
 
 

                                                 
3  Dansk Center for forskningsanalyse: Offentligt forskningsbudget for Danmark 2005, 14. juli 2005, tabel 1.1 s. 5. 
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Tabel 3: 

 
Tabellen viser et billede af den danske nationale forsknings- og 
udviklingsindsats målt i faste priser og ikke i procent af BNP. Anskueliggjort 
på denne måde viser tabellen, at der ikke er sket noget som helst siden 1998 – i 
hvert fald ikke til det bedre. Dette stemmer vel overens med den oplevede 
virkelighed på institutionerne. 4 
 
Universitetsbudgetter er som bekendt sammensat af forskellige bevillinger. De 
tre vigtigste ingredienser er uddannelsesbevillingen og de to forskellige 
forskningsbevillinger, henholdsvis basisbevillingen og de konkurrenceudsatte 
bevillinger. De to første gives direkte til institutionen, mens den sidste type 
’tjenes’ ind af forskerne på institutionen (og flytter med dem, hvis de flytter – 
et ikke ganske uvæsentligt problem i en tid, hvor international mobilitet er 
større, jo højere oppe i grundforskningshierarkiet man er). Rektorkollegiet har 
anskueliggjort, hvor vanskeligt det er at give et korrekt indtryk af 
uddannelsesbevillingens hovedingrediens, uddannelsestaxameterets, udvikling 
over tid i et notat af 3. januar 2006, som bl.a. rummer denne graf: 
 

                                                 
       4  Der er forskel på tallene i Tabel 2 og 3, da Tabel 2 medtager alle udgifter afholdt på offentlige 
forskningsinstitutioner, uanset hvem der finansierer dem (dvs. privat finansierede forskningsprojekter, der foregår på 
offentlige institutioner, er inkluderede), mens Tabel 3 opgør forskningsbevillinger fra det offentlige, uanset hvem der 
bruger dem (dvs. offentlige forskningsbevillinger til private virksomheder er med her, men ikke privat finansierede 
projekter på offentlige institutioner). Det bemærkes, at regeringen i forbindelse med Globaliseringsrådets arbejde taler 
om at nå op på 1% beregnet som "offentligt finansieret" forskning. 
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Figur 1: 

 
Det fremgår af figuren, at samtlige uddannelsestaxametre er blevet beskåret i 
perioden fra 1997 til 2005 med i gennemsnit ca. 10 procent, således at man er 
gået fra en stigning til mellem indeks 101 og 102 i 1998 og til mellem indeks 
91 og 92 i perioden.  
 
Det er afgørende for Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske Udvalg at 
påpege denne baggrund for at diskutere en ekspansion af forskningsmidlerne 
over en kortere årrække. Der er på uddannelsesområdet sket en ganske drastisk 
beskæring; på forskningsområdet har der i samme periode været i bedste fald 
stilstand i bevillingerne; begge dele målt i faste priser. Udgangspunktet for at 
diskutere Barcelona-målsætningens mere eller mindre fjerne mål er således en 
stadigt stigende utålmodighed på institutionerne over afstanden mellem oplevet 
virkelighed og de mange planer og målsætninger, som endnu ikke har udmøntet 
sig i bevillinger.  
 
Det er samtidig netop denne dystre baggrund, der nødvendiggør, at regeringen 
lytter til forskerne, når man ønsker at forøge bevillingerne i løbet af en relativt 
kort periode. Hvis ikke man bruger de nye penge overordentlig kløgtigt, vil der 
nemlig være akut risiko for, at de blot bliver brugt til at udbedre de skader, der 
er opstået i det gamle system i løbet af den foregående tiårsperiode. 
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Man kan også omformulere dette set fra politikernes synspunkt. Samtidig med 
at der internationalt igen er opstået bred konsensus om, at investeringer i højere 
uddannelse og forskning er både en overlevelsesnødvendighed og en god 
forretning, er det påfaldende, at der i det politiske system ikke har været vilje til 
eller tillid til at gøre det i praksis. Det hænger naturligvis sammen med den 
generelle økonomiske politik, hvor ekspansion i offentlige udgifter på ét felt 
skal modsvares af besparelser på et andet, men samtidig er der med de ovenfor 
nævnte reformer ryddet den ene efter anden af de begrundelser af vejen, som 
forskellige forskningspolitikere i årenes løb har givet for ikke at forøge 
investeringerne i uddannelse og forskning, først og fremmest manglende tillid 
til forskningsrådssystemet og universiteternes ledelser. 
  
Det er altid klogt, når man står på grænsen mellem noget gammelt og noget nyt, 
at diskutere hvordan man kan få det bedste af det gamle system med over i det 
ny. Og hvordan man i indretningen af det ny system kan undgå nogle af de 
konstaterede svagheder ved det gamle. Det er formålet med de følgende sider.  
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Baggrundsanalyse af de tre temaer 
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Institutionsproblematikken 
Grundforskning, dens natur og struktur 
Den klassiske elitære universitetsforskning har kun ét formål – at finde sandheden. 
Om denne ”sandhed” kan bruges til noget eller ej, om det, den eventuelt kan 
bruges til, er direkte skadeligt (fx at konstruere atombomber), er forskningen 
principielt uinteresseret i. En sådan sandhedssøgning er ofte relativt ustruktureret. 
Forskeren (eller en gruppe af forskere) får en ide, som han eller hun forfølger, 
indtil vedkommende måske under denne søgning støder på aspekter, som han eller 
hun finder mere lovende. Det er så at sige et løb ud i verden, hvor det drejer sig 
om at nå så langt som muligt uden at have noget bestemt mål. Fysikeren Per Bak, 
som døde 55 år gammel i 2002, var medlem af den eksklusive klub af ’highly 
cited scientists’. I mindeordene fortalte Mogens Høgh Jensen, at en administrator 
på Københavns Universitet prøvede at få en 3-årsplan for hans forskning ud af 
ham til en institutstrategi. Han svarede foragteligt: ”Jeg håber aldeles ikke, jeg kan 
forudse, hvad jeg arbejder med om 3 måneder”. Da ledelsen fortsatte med at 
konstruere planer, tog han til udlandet5. 
 
Resultatet af denne type forskning kan kun vurderes på sine egne præmisser. Det 
afgørende er, om det bringer faget videre, og det betyder igen, at resultaterne 
vurderes på, om de er 
  

 originale (at ingen har tænkt dem før),  
 præcise (at de kan efterprøves) og  
 velformulerede (at de kan forstås af det relevante publikum).  

 
Mens præcision er en forudsætning for at blive taget alvorligt, er velformulerethed 
i den intense konkurrence om opmærksomheden på forskningsmarkedet blevet 
stadig vigtigere. Det vigtigste er imidlertid stadig originaliteten. Men om et 
resultat er originalt, kan i vore dages stærkt specialiserede og uoverskuelige 
videnskaber kun afgøres af de absolutte eksperter på fagområdet. Det er nemlig 
dem, der skal bruge resultatet. Ofte er eksperterne identiske med dem, der vurderer 
videnskabelige arbejder med henblik på publicering. Deraf den store tillid til 
fagfællevurderede (refereed) tidsskriftsartikler6. 
 
 

                                                 
5  Mogens Høgh Jensen: Mindeord over Per Bak, Oversigt over Selskabets virksomhed 2003-2004, Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab 2005, s. 257.  
6  At fagfællevurdering ikke er en skudsikker garanti mod fusk og fiktive data, er der desværre gode beviser for. 
Men omvendt er der ingen tvivl om, at det er den bedste og sikreste metode, vi kender. 
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Andre typer af forskning 
Denne hensynsløse sandhedssøgen er det ene ekstrem af den virksomhed, som i 
nutidens samfund betegnes som forskning. Det andet ekstrem udgøres af en stærkt 
begrænset og meget målrettet sandhedssøgen. Man kan her skelne mellem anvendt 
forskning og redegørelsesvirksomhed. Redegørelser er statusopgørelser over, hvad 
man ved på et bestemt område. De kræver overblik over forskningsresultaterne. I 
den anvendte forskning søger man at løse praktiske problemer med anvendelse af 
den nyeste viden inden for grundforskningen. Samspillet mellem anvendt 
forskning og grundforskning kan være frugtbart begge veje: Man kan dårligt 
tænke sig anvendt forskning uden grundforskning, og utallige er de eksempler, der 
kan gives på, at det, der begyndte som formålsløs sandhedssøgen, senere er 
kommet til anvendelse i dagligdagen. Lige så mange er eksemplerne imidlertid på, 
at anvendelse af forskningens metoder på dagligdagens mangeartede problemer 
har affødt interessante grundlagsproblemer, som har ført grundforskningen videre. 
På universiteterne modificeres den hensynsløse sandhedssøgen ofte af mere 
profane behov som at underbygge den undervisning, som skal afleveres på onsdag 
mellem 9 og 12. Eller det bliver på lidt længere sigt nødvendigt at tage et bestemt 
emne op for at kunne hævde, at et kursus, en specialisering eller en helt ny 
uddannelse er forskningsbaseret. Disse krav fra uddannelserne opleves af den 
enkelte forsker meget forskelligt, alt efter hvilken placering uddannelserne har i 
det samlede billede af virksomheden på institutionen. Typisk vil determinationen 
gå fra forskning til uddannelse i de senere trin af uddannelsen (ph.d.-trinnet og 
overbygningen på kandidatuddannelserne) og den omvendte vej på de tidlige trin. 

 
Endvidere er der i den slags samfund, som vi lever i, et stigende og ofte 
konstateret behov for at informere beslutningstagere på alle niveauer om, hvad 
man ved om verden, dvs. hvad forskningen har etableret som sandhed. Det gælder 
lige fra tosprogede børns udbytte af at blive undervist på deres første eller andet 
sprog over økonomiske modeller for, hvilken effekt en ændring i de økonomiske 
spilleregler vil have for den økonomiske adfærd, og til effekten af at indføre 
bestemte krav til økologisk bærbare løsninger fx inden for renovation. I alle disse 
tilfælde har beslutningstagere brug for at få at vide, hvad de ikke selv ved, for at 
deres beslutninger bliver informerede og dermed bedre. De bestiller derfor ofte – 
men langtfra altid – en redegørelse.  

 
Beslægtet med denne form for redegørelsesvirksomhed er den funktion, som de 
såkaldte Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’er) har inden for vigtige 
dele af den teknologiske forskning. De er forpligtet til at brede 
forskningsresultater ud til hele den branche, som kan have glæde af dem. Det 
kræver overblik over den kumulerede viden inden for et forskningsfelt, hvilket i 
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sig selv nødvendiggør, at man følger med, dvs. har kompetence til at skille 
væsentligt fra uvæsentligt – og nyt og holdbart fra gammelt og forkastet. 

 
Endelig kunne man tilføje, at der i stigende grad bliver brug for efterfølgende at få 
evalueret de beslutninger, som så bliver truffet, de lovkomplekser, der udformes, 
de løsninger, der vælges. Evalueringsvirksomhed skal opfylde en række af de 
kriterier, som traditionelt benyttes til at skelne mellem god og dårlig forskning, 
først og fremmest inden for samfundsvidenskaberne. En række 
erhvervsvirksomheder (COWI, Rambøll etc.) har opbygget 
evalueringskompetence og store afdelinger til at udføre komplicerede opgaver. 
Samtidig har man for offentlige midler etableret EVA og Center for 
forskningsanalyse, og der skal snart opbygges et akkrediteringsorgan, som i 
princippet for de offentlige uddannelser kan udføre den opgave, som inden for 
privat erhvervsvirksomhed kaldes kvalitetssikring eller facilitering. 
 
Institutionstyper 
Til at varetage disse mange forskellige typer af forskning har vi i Danmark 
opbygget en række institutioner, som adskiller sig med hensyn til formål, 
arbejdskultur og forskningsvilkår. På universiteterne er der gennem de seneste år 
udskilt en række enheder som, oftest ved ekstern finansiering fx fra 
Grundforskningsfonden, har fået papir og lagt særlig vægt på deres karakter af 
grundforskning. Og samtidig har kravet om løbende at forny uddannelserne med 
fagrelevant forskning styret en række af universitetsforskerne, især på de områder, 
som har mange studerende og et lavt taxameter, over mod forskning, som hurtigt 
kan omsættes i nye kurser eller en fornyelse af eksisterende. Endelig er der 
oprettet og omlagt en imponerende række af sektorforskningsinstitutter. Ved siden 
af de mange egentlige sektorforskningsinstitutter med Dansk Jordbrugforskning, 
Risø og Socialforskningsinstituttet som tre af de virkelig store findes det såkaldte 
ABM-område, nemlig arkiver, biblioteker og museer, hvoraf en del er anbragt i 
kulturministeriets regi.  
 
Der er stor forskel på, hvor mange sektorforskningsinstitutioner der er inden for de 
store hovedområder. Der er langt flest inden for de tekniske, 
jordbrugsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder, mens dækningsgraden 
inden for humaniora er meget lille. Samfundsvidenskaberne er domineret af 
Socialforskningsinstituttet og AKF.  

 
Typisk vil små sektorforskningsinstitutioner være stærkt specialiserede og stærkt 
knyttet til en myndighed. Derimod er der på de største af 
sektorforskningsinstitutionerne også plads til forskning, der med hensyn til 
frihedsgrader minder så meget om grundforskning, at ingen kan se forskel med 
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hensyn til arbejdsmåde og publiceringspraksis. Det skal også nævnes, at der i 
mange af de store industrivirksomheder, især inden for sundhedsvidenskab, 
foregår forskning, som i karakter og art er lige så meget grundforskning som den, 
der foregår på et grundforskningscenter.     
 
Sektorforskningens karakter 
Sektorforskning har principielt en anden karakter end grundforskning som 
beskrevet ovenfor. Den er formålsrettet. Det vil sige, den ikke kun skal søge 
sandheden, men skal søge sande svar på de spørgsmål, som er påtrængende for 
sektoren, samfundet, eller hvem kunden nu er. Hvor universitetsforskeren 
individuelt eller – oftere – som medlem af en forskergruppe, kan eksperimentere 
med de vildeste og mest uortodokse ideer, må sektorforskeren holde sig til 
analyser og svar, der kan finde støtte i en nogenlunde afklaret videnskabelig 
konsensus. Rekvirenten må nemlig kunne stole på, at de svar, han får, ikke er en 
individuel forskers eksperimenterende ideer, men er det tætteste, man kan komme 
på et svar, der repræsenterer den herskende opfattelse inden for faget.  

 
Det er logisk, at det individuelle inden for sektorforskningen er trådt i baggrunden. 
Det svar, ministeriet får, er principielt ikke forsker A’s individuelle svar, men 
instituttets og fagets svar. Det er heller ikke tilfældigt, at der på 
universitetspublikationer ofte står et forfatternavn med store typer og så muligvis 
nedenunder med småt en institution, mens sektorforskningspublikationer ofte er 
institutionspublikationer, hvor forordet er skrevet af direktøren, og navnene på 
dem, der har lavet arbejdet, indimellem er skjult i forordet, hvis de overhovedet 
fremgår. 
 
Forskellen på universitetsforskning og sektorforskning er altså ikke en forskel i 
teorier og metoder. Det er heller ikke nødvendigvis sådan, at 
universitetsforskningen er mere ’teoretisk’ og sektorforskningen mere 
’anvendelsesorienteret’. Den afgørende forskel er forskerens rolle og autoritet. 
Universitetsforskeren taler kun på egne vegne og på eget ansvar, sektorforskeren 
taler på institutionens og fagets vegne. I sagens natur er ytringsfriheden på 
universiteter og ved sektorforskningsinstitutter derfor principielt forskellig.  
 
Det er fuldstændig konsistent at mene, at det er rigtigt, at der er begrænsninger i 
sektorforskeres muligheder for at udtale sig som privatpersoner, samtidig med at 
man mener, at en universitetskultur, der ikke tillader en skarp og uhæmmet debat 
mellem forskere, som akademisk omgangsform er en dødbringende sygdom. 
Samtidig betyder de forskellige roller også noget for ledelsesstrukturen. Hvor 
universitetsforskerne typisk selv i meget høj grad vælger deres 
forskningsprojekter, må ledelsen på en sektorforskningsinstitution ofte sætte folk 
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til at udføre et projekt, der er blevet rekvireret. Universiteternes 
beslutningsstruktur har derfor indtil den nyeste universitetslov været præget af en 
meget flad og demokratisk beslutningsstruktur, mens sektorforskningen er 
organiseret væsentligt mere hierarkisk. 

 
Sektorforskningen tænker også i langt højere grad i projekter. Det skyldes, at man 
har en langt mindre del af sine midler fra grundbevillingen. Mange 
sektorforskningsinstitutter har den overvejende del af deres midler fra eksterne 
projekter, samtidig med at deres medarbejdere er ’fastansatte”. Det nødvendiggør 
en væsentlig højere grad af styring og planlægning. Det, at opgaverne i 
sektorforskningen ofte er rekvirerede og ikke selvvalgte, øger også karakteren af, 
at dette er et lønarbejde og ikke en hobby. Sondringen mellem arbejde og fritid 
bliver klarere for en sektorforsker. Man ser færre om aftenerne på 
sektorforskningsinstitutterne end på universiteterne, og man ser færre 
sektorforskere end universitetsforskere forske og publicere, efter de er blevet 
pensionister. Mange sektorforskningsinstitutter har faktisk kontrolure og flekstid.  

 
Konsekvenser for de nye institutioner 
Universiteterne har fået en styreform, der minder forbløffende om den, der 
karakteriserede traditionelle industrivirksomheder: Den har for det første et klart 
hierarki: Øverst en bestyrelse, der ansætter en direktør (der dog godt nok stadig 
har fået lov til at hedde rektor), som så ansætter afdelingslederne (endnu hedder de 
dekaner og institutledere) og så på gulvet nogle forskere. Det hele bliver for det 
andet nøje styret af vedtagne strategier med alt til faget henhørende af missioner, 
visioner, udviklingsmål og milepæle.  

 
Men derved har universiteterne nærmet sig sektorforskningens principper og 
ledelsesstil. Dette hedder i forskningsverdenen lige nu moderne 
universitetsledelse, men det ligner faktisk mere de mest traditionelle dele af 
erhvervslivet. I de humankapitaltunge vidensvirksomheder i fx IT-sektoren går 
tendensen den modsatte vej. De er typisk partnerejede eller, som universiteterne 
var det, medarbejderstyrede. Den traditionelle ledelsesform er god til at udstikke 
strategier til at nå kendte fælles mål, til at kontrollere om målene opfyldes og – når 
systemet fungerer bedst – til at justere strategier, så man lærer af den bedste 
praksis. Den passer derfor rimelig godt til sektorforskning og nogle af de mere 
anvendte forskningstyper. Den er derimod alt for stiv til at styre kreativ 
virksomhed. Det er derfor en gevaldig udfordring for det reformerede 
universitetssystem at skulle integrere sektorforskning og universitetsforskning.  
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Hvis ledelsessystemet i en sådan integreret institution overhovedet skal give nogen 
mening, må der være tale om klare niveauer og en klar begrænsning i 
ledelseskompetencen, således at friheden for den enkelte grundforsker og 
grundforskningsgruppe øges voldsomt længere nede i systemet, nemlig der, hvor 
forskningen i praksis skal udføres, dvs. hvor metoder og emner skal fastlægges. 

 
Når man ønsker at integrere sektorforskning og universitetsforskning, kan det 
skyldes fire ting: 
 
Man kan ønske sig 

• rationaliseringsgevinster 
• bedre uddannelser 
• bedre sektorforskning 
• større indtjening  

 
Rationaliseringsgevinster kan opstå der, hvor flere institutioner i fællesskab kan 
udnytte større faste anlæg i form af samlinger, beregningskapacitet eller 
eksperimentelle faciliteter. Det er indlysende, at der her kan opstå frugtbart 
samspil mellem sektorforskningen og universitetsforskningen, men lige så 
indlysende, at der skal være klare regler for samspillet, hvis det skal lykkes. 
Konkurrence om udnyttelse af faciliteterne kan på den ene side føre til bedre 
udnyttelse, men kunne såmænd lige så godt resultere i administrativ krigsførelse 
om retten til anlæggene. 

 
Netop fordi mange sektorforskningsinstitutioner er stærkt specialiserede, er der på 
institutionerne stor kompetence til fx specialevejledning og ph.d.-vejledning. Det 
ville være tåbeligt ikke at udnytte dette. Det er også i sektorforskningens interesse, 
at man her kan være med til at uddanne den næste generation af sektorforskere i 
form af vejledning af specialestuderende og ph.d.-stipendiater.  

 
Der er god grund til at antage, at en reallokering til universiteter kan højne 
kvaliteten i sektorforskningen der, hvor der er problemer med denne. Det gælder 
både i form af inspiration fra en engageret, og både anarkistisk og effektiv, 
arbejdskultur og i form af lettere adgang til de forskere, der inden for de 
pågældende områder er forpligtet til at frembringe ny viden. På den anden side er 
der også – især i lyset af ledelsesreformerne – en overvældende og 
skrækindjagende risiko for, at det omvendt bliver sektorforskningen, der smitter 
universitetsforskningen, så denne bliver i alt for høj grad kontrolleret og tæmmet – 
og dermed taber i kvalitet, hvad den har vundet i numerisk slagstyrke. 
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Endelig kan man se integration af sektorforskning som en kærkommen mulighed 
for universiteterne til at styrke forbindelseslinjerne mellem forskning og samfund. 
Sektorforskere har som anført lang tradition for at udføre forskningsbaseret 
arbejde eller direkte forskning, som kan anvendes, og har i den sammenhæng 
udformet retningslinjer for samarbejde mellem rekvirent og forsker, som 
universiteterne må kunne lære af. Når man slår miljøerne sammen, kunne det også 
resultere i en større indtjening for de ny fusionerede institutioner i form af 
rekvireret forskning. Jf. i denne forbindelse ønsket om at intensivere indsatsen 
inden for det strategiske forskningsområde.  
 
Ledelsesproblemer igen 
Det opridsede billede af de ny institutioner stiller store krav til ny- og 
klartænkning på ledelsesområdet. Det strengt hierarkiske system må differentieres, 
så ledelsesformen bliver hensigtsmæssig for de forskellige virksomheder, som de 
ny universiteter skal påtage sig.  
 
Det drejer sig i hvert fald om: 
 

• grundforskning, herunder opbygning og understøttelse af centers of 
excellence, der kan konkurrere med de bedste miljøer i andre lande bl.a. 
om de internationale forskningsmidler 

• anvendt og strategisk forskning, herunder sektorforskning og intern og 
ekstern evalueringsforskning 

• innovation og teknologioverførsel 
• uddannelser, herunder efter- og videreuddannelse på et internationalt 

marked 
• formidling, herunder publikationsstrategier og efterlevelse af disse 
• anlægs- og byggevirksomhed, herunder kontinuerlig tilpasning af 

bygningsmasse og anlæg 
• driftsopgaver, herunder løbende servicering af studerende, forskere og 

det omgivende samfund 
• regnskabs- og stabsfunktioner (administration), intern kontrol af i hvor 

høj grad bevillingsforudsætninger opfyldes 
 

Hvad angår grundforskning, er det helt nødvendigt og et fast omkvæd i alle 
udsagn fra forskernes egen mund, at der hersker total frihed til at forfølge de mål, 
forskeren sætter sig – hvad enten det sker i ophøjet ensomhed eller i diskussion og 
samarbejde med andre. Sektorforskningen stiller som nævnt andre krav. Den 
uundgåelige konklusion er, at en forskningsledelse, der vil udnytte de stærke sider 
ved de forskellige typer af forskning, må være differentieret. Det stiller krav om 
enten en klar divisionering eller en klar kompetencefordeling, så den enhedsleder, 
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der har ledelsesfunktion over for både sektorforskning og grundforskning inden 
for fx biologi, har forskellige funktioner i forhold til dem. Det kræver så videre, at 
man enten definerer virksomheden i form af stillinger (denne stilling udfører 
sektorforskning, mens denne udfører grundforskning), i form af projekter eller i 
form af mere eller mindre faste andele af en persons virksomhed. På de 
institutioner, hvor man har fusioneret de forskellige virksomhedstyper, har der 
været en tendens til at vælge den første eller den sidste løsning. Begge har 
imidlertid problemer: I den første går man tendentielt glip af enhver synergieffekt, 
og fordelen bliver alene udnyttelsen af en fælles kantine og de kostbare anlæg. I 
den sidste løsning risikerer man, at det bliver uoverskueligt både for ledelsen og 
for den enkelte forsker, hvornår han eller hun gør hvad.  
 
Kvalitet og relevans og hvem der vil have dem 
To af de centrale ønsker fra regeringens side er, at man i brugen af midlerne 
prioriterer kvalitet og relevans. Man kan starte med at konstatere, at de to krav i en 
vis forstand er ukontroversielle, men derfor også i fare for at være banale: 
Arbejdet skal gøres ordentligt, og emnet skal have en vis interesse. Ingen går ind 
for dårlig og irrelevant forskning.  
 
Men hvis de to krav skal betyde noget mere markant, er det nærliggende at 
fortolke det sådan, at støtteværdige projekter både skal ligge ud over det 
sædvanlige på kvalitets- og relevanssiden: De skal virkelig rykke inden for 
forskningsfeltet og samtidig kunne omsættes i resultater, der gavner samfundet 
mærkbart. Det er klart, at den slags resultater (der kan kaldes 'dobbelt jackpot') 
ville være det bedste, og man kan derfor undre sig over, at forskere typisk ryster 
på hovedet over krav af den karakter. Men det er, fordi det er plat umuligt at skabe 
resultater af den karakter hele tiden – eftersom det tager tid, før man ved, om en 
ny ide er omsættelig i praktiske resultater. En politik, der hele tiden kun går efter 
begge dele, er som en hasardspiller, der hver gang kun går efter den store gevinst – 
og det fører på langt sigt altid til, at man taber. Derfor er man nødt til at skille de 
to ting ad og som udgangspunkt tage kvalitet og relevans hver for sig. I det 
følgende koncentrerer vi os om kvalitet. 
 
Kvalitetsproblematikken 
Hvordan identificeres kvalitet? 
Kvalitet er noget, der afgøres af forskersamfundet; ingen udefra kan afgøre, om 
noget har kvalitet, medmindre vedkommende har tillid til de sagkyndige. Når 
evaluatorer af forskellige typer kan afgøre, hvad der er god og dårlig forskning, 
også inden for områder, der ligger uden for deres egen ekspertise, skyldes det i 
sidste ende, at de forlader sig på den eller de nærmest sagkyndige, nemlig den 
eller dem, der har bedømt artiklen til et højkvalitetstidsskrift, den, der har givet 
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vedkommende en forskningsbevilling på baggrund heraf, dem, der har givet 
vedkommende en grad eller en stilling osv. Om noget har kvalitet, afgøres altså i 
sidste ende altid af sagkyndige og bedst af de nærmeste sagkyndige7. 

 
Det siger sig selv, at den nærmeste sagkyndige faktisk sætter sig ind i det, der skal 
bedømmes, dvs. læser manuskriptet og bedømmer resultaterne. Den nærmeste 
sagkyndige på et område vil for naturvidenskaberne og de dele af 
samfundsvidenskaberne og humaniora, hvor der er en velfungerende international 
tradition, kun i de sjældneste tilfælde være fra samme land som forfatteren. Det 
giver ikke så store problemer i en verden, hvor alle artikler skrives på 
internationalt udbredte sprog, først og fremmest engelsk, og kan sendes overalt via 
nettet. Til gengæld giver det tilsvarende store problemer der, hvor man har at gøre 
med nationale forskningstraditioner og/eller der, hvor resultater kun foreligger på 
de nationale sprog.  

 
Et mål for kvalitet gælder, hvor mange gange der henvises til en artikel, der er 
blevet optaget i et fagfællevurderet internationalt tidsskrift, den såkaldte 
citationsfaktor. For hver enkelt videnskabsmand eller -kvinde kan der så ved hjælp 
af navnesøgninger angives en summeret citationsfaktor, som kan betragtes som 
angivelsen af vedkommendes status på publikationsmarkedet. Denne kan så 
betragtes som en angivelse af vedkommendes ’kvalitet’ som forsker. Ofte bliver 
dette suppleret med et rent antalsmål for artikler optaget i internationale 
fagfællevurderede tidsskrifter. 
 
De forskellige faglige forskningstraditioner og discipliner udgør et utrolig 
fintmasket og højt specialiseret net af internationalt forgrenede kongresser, faglige 
foreninger og tidsskrifter med tilhørende boards og fagfæller (peers) til at vurdere 
indkomne manuskripter. Konkurrencen og prestigen afgør, hvor mange artikler af 
dem, som hører til på det pågældende område, der bliver indsendt til et givet 
tidsskrift, og de heraf følgende afvisningsrater. Afvisningsrater (refusal rates) er et 
af de mål for tidsskriftkvalitet, som ofte benyttes. Tanken er, at jo flere, der ønsker 
at publicere i et tidsskrift, og jo færre, der faktisk kommer til det – jo bedre er 
tidsskriftet.  
 
Ud fra denne beskrivelse kan kvalitet altså inden for internationaliserede områder 
operationaliseres som antallet af artikler forfattet af forskere med høj 
citationsværdi og publiceret i tidsskrifter med høj citationsfaktor og høj 
afvisningsfaktor. At denne formel ikke er uden problemer at anvende, kan man let 
se: Det, at en person citeres, behøver jo ikke være for det gode. De forskere, der 
                                                 

7  Vi forudsætter her som i det følgende, at de nærmeste sagkyndiges uvildighed har været underkastet en prøvelse, 
og at de har passeret prøven. 
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troede, de havde løst den kolde fusions gåde, blev ekstremt citeret lige i de år. 
Men kun for at blive modbevist. 
 
Denne operationalisering kan imidlertid slet ikke anvendes på de områder, der 
som flere af de humanistiske styrkefelter benytter de forskellige nationale sprog, 
eller som har en anden sammensætning af publikationer, fx benytter monografier i 
stor stil som supplement til tidsskriftartikler. Endelig udgør de mange 
humanistiske tidsskrifter sjældent eller aldrig noget klart hierarki af samme type 
som de natur- eller sundhedsvidenskabelige. Der findes ikke nogen klar parallel til 
Nature eller The Lancet inden for humaniora eller samfundsvidenskaberne. Den 
mere eller mindre kvantitative operationalisering af kvalitet, som anvendes på 
fuldt internationaliserede naturvidenskabelige områder med et klart hierarki af 
tidsskrifter, kan således ikke anvendes inden for humaniora og 
samfundsvidenskaberne.  

 
Dette er imidlertid ikke nogen naturlov, og der er kræfter inden for humaniora, 
bl.a. ESFs humanister, som arbejder engageret for at få etableret større overblik 
over tidsskriftjunglen og hierarkiet inden for de enkelte videnskaber. 

 
Selv på områder, hvor det er normalt at publicere i internationale tidsskrifter, er 
evaluering imidlertid ikke problemfri. Det afhænger nemlig meget af resultattype 
og fagområde, hvor mange artikler og citationer der kan opnås. En statistisk test, 
der vinder udbredelse, vil kunne give en masse citationer, selv om det set fra et 
statistisk synspunkt ikke er nogen stor fornyelse, men måske kun en marginal 
forbedring af en eksisterende. Store fag med mange tidsskrifter vil ifølge sagens 
natur næsten automatisk få flere citationer end nok så nyskabende resultater i små 
fag med få tidsskrifter. Store institutioner har også ofte uformelle 
"citationsklubber", hvor man finder det naturligt at henvise til hinanden (et resultat 
af samme kvalitet vil derfor blive væsentligt mere citeret, hvis det bliver 
produceret af en forsker fra University of Chicago, end hvis det produceres af en 
forsker fra Aalborg). Tilsvarende vil resultater fra en dominerende 
forskningstradition have væsentlig lettere ved at blive publiceret og citeret end 
dem, der kommer fra en outsider (selv om det måske 10 år efter viser sig, at 
outsideren var hende, der skabte fornyelsen).  

 
Der er også stor forskel på publiceringstraditioner inden for de forskellige fag. I 
nogle fag er det almindeligt med mange, meget korte, artikler med 
mange medforfattere (og forskere i sådanne fag får derfor en meget lang liste af 
publikationer pr. forsker), i andre fag er det udbredt med lange artikler med kun en 
enkelt eller højst et par forfattere (og i sådanne fag vil antallet af publikationer pr. 
forsker naturligvis være meget mindre). Det er desuden et problem, hvordan de 
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forskellige kvantitative mål skal vejes sammen: Er det bedre med én meget citeret 
artikel end med mange artikler, der hver for sig og tilsammen kun er moderat 
citeret?  

 
Alt dette bevirker, at de kvantitative mål kan være en god støtte, når forskere eller 
institutioner inden for samme fag skal sammenlignes – selv om de skal bruges 
med omtanke – mens det er yderst vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at bruge 
disse mål til at sammenligne på tværs af fag. Endnu vanskeligere er det 
selvfølgeligt at evaluere miljøer, hvor internationale tidsskriftspublikationer ikke 
har nogen dominerende plads, og hvor tidsskrifthierarkiet ikke er veletableret. 
 
Stillingssystemet som kvalitetsbedømmelse 
Ved siden af dette kvantitative mål for kvalitet findes et andet, nemlig 
stillingssystemet. Ansøgninger til videnskabelige stillinger bedømmes af særligt 
sagkyndige. Bedømmelsesudvalg læser ganske vist ikke længere alt, hvad 
ansøgerne har skrevet – de får nemlig kun et udvalg af værker at se på. Til 
gengæld læser og bedømmer de det, de får og får på den måde et meget grundigt 
kendskab til hver enkelt ansøger. Efter de nye regler skal et bedømmelsesudvalg 
oftest kun bedømme, om en ansøger er kvalificeret. Det tilkommer derefter 
ledelsen blandt de kvalificerede at vælge den, der skal ansættes i stillingen. Ved 
denne udvælgelse foreligger der kun i sjældne tilfælde offentligt tilgængelige 
kriterier, ligesom bedømmelserne ej heller offentliggøres. Det blev afskaffet for 
snart 30 år siden. Begge dele er klare svagheder ved den nuværende 
stillingsbesættelsesprocedure. I en tid, hvor der ellers er fokus på nepotisme, har 
man her bøjet sig for et andet krav, nemlig hensynet til de ansøgere, der ikke fik 
stillingen. Men både de og den akademiske offentlighed har vel et berettiget krav 
på at få en forklaring. 

  
Det er klart, at det er et udtryk for ét eller andet i retning af kvalitet, at man har 
nået den højeste rang i stillingshierarkiet, men antallet af, arten af og 
efterspørgslen efter fx slutstillinger som professorater varierer så meget mellem 
hovedområder, at et lektorat ved et højprestigeinstitut med lethed kan opveje et 
fuldt professorat ved en mindre velanskrevet institution. Selv om forskerne ikke 
nødvendigvis er enige om prestigehierarkiet, har de alle en mening om det. 

 
Mere kvalitet for pengene, men hvordan? 
Når man således taler om, at flere penge skal forøge kvaliteten i forskningen 
tilsvarende, kan man mene mange forskellige ting. Man kan mene, at de forskere, 
der har offentliggjort de efter forskerfællesskabets mening bedste artikler eller 
bøger, skal have de bedste vilkår, så de kan producere endnu flere. Eller man kan 
mene, at de områder, der har den gennemsnitligt højeste kvalitet, subsidiært de 



 27 

institutioner, der har det, skal have den største andel af bevillingerne. Dette sikrer 
man – sådan lyder den konventionelle sandhed på området – gennem konkurrence. 
Imidlertid er det indlysende ud fra den analyse, der er givet ovenfor, at det bliver 
helt afgørende, hvilke spilleregler man opsætter for denne konkurrence. 

 
Spillereglerne skal dels være fair, dvs. de skal give alle forskere, institutioner og 
hovedområder lige muligheder for at deltage. Dels skal de være offentliggjort, så 
alle kender dem. De skal videre være klare og lette at anvende. Endelig skal de 
være så billige som muligt at måle efter. Ellers risikerer man at anvende flere 
penge på evalueringen af, hvem eller hvad der skal have penge, end på den 
forskning, der skulle finansieres8.  

 
Det fremgår utvetydigt af det ovenfor anførte, at det ikke lader sig gøre at 
sammenligne hovedområder med brug af kvantitative parametre som 
citationsindekser. Derimod kan man i noget højere grad meningsfuldt 
sammenligne samme hovedområde på forskellige institutioner – hvis man ellers 
kan frembringe og tør fæste lid til de usikre kvantitative mål, som opstår ved at 
man summerer resultater for hver enkelt ansat forskers produktion. 

 
Alternativt kan man benytte forskellige former for bedømmelsesudvalg i form af 
evalueringsgrupper, som løbende eller med fastlagte mellemrum monitorerer 
kvaliteten på et bestemt område. Hvis dette skal have nogen mening, skal det 
gøres for hvert faglige område for sig – det er ganske simpelt umuligt at gøre med 
nogen præcision for en institution, der har mere end ét fakultet – og enhver kan se 
en svensk skovmaskine (jf. note 7) for sig i denne løsning. Den giver temmelig 
stor sikkerhed, men den er prohibitivt dyr. 

 
Endelig kan man lade de forskellige ledelseslag fungere som miniforskningsråd. 
Det betyder, at man i princippet allokerer pengene til institutionsbestyrelserne, 
men betinger sig, at en bestemt del af dem kun kan uddeles efter intern 
konkurrence. Dette giver for det første det problem, at man så neutraliserer 
konkurrence mellem institutioner; for det andet er det ikke let at se det som et 
væsentligt ansættelseskriterium af ledere for de – meget store – enheder, der 
allerede er blevet resultatet af universitetsreformen og de endnu større, man kan 
forudse i fremtiden, at de har faglig indsigt i alle dele af instituttets virksomhed. 
De ville derfor blive nødt til at søge råd hos de forskere, der skulle konkurrere om 
midlerne! 
 

                                                 
8  Dette er det problem, Henrik Prebensen kalder den svenske skovmaskine. Man har opfundet en maskine, som kan 
fælde skove. Desværre koster selve maskinen så meget at bruge, at fortjenesten ved overhovedet at fælde skoven 
forsvinder (indlæg i Information 10.1.2006). 
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Det er lige så utænkeligt, at bestyrelserne for universiteterne vil kunne påtage sig 
at prioritere mellem enkelte forskningsprojekter. Resultatet ville derfor blive, at 
man – til lejligheden? – konstruerede større forskningsprogrammer, som så med 
rimelighed kunne sammenlignes. Hvor lykkeligt det er, lader sig diskutere.   
 
To grundlæggende problemer 
Hvordan man end vender eller drejer det her, er der to store problemer, som ikke 
er til at komme uden om: 
 

• Fundamentalt set er alle let operationaliserbare kvalitetskriterier 
bagudvendte – de belønner allerede veludførte gerninger. Derfor er de 
tendentielt konservative, og overdreven anvendelse af dem vil få enhver 
forskning til at stivne i konventioner. Det virkeligt fornyende vil ikke 
kunne belønnes, medmindre man bruger den dyre metode at lade 
sagkyndige læse projektet og tage stilling til det. 

• Fundamentalt set hviler enhver forskningsvirksomhed på en uudtalt tillid 
til, at de, der får pengene – ikke alle, men langt de fleste – vil gøre deres 
bedste for at producere gode resultater, simpelthen fordi 
forskningssystemet er et prestigesystem, hvor man kæmper om kulturel 
kapital i form af kvalitetsudmærkelser, lige fra specialekarakterer til 
Nobelpriser. 

 
Den mest effektive kvalitetssikringsmekanisme består således i at anvende flere 
virkemidler på én gang og at sikre forskellige fondsfunktioner, så de, der ikke kan 
deltage i kampen på den ene måde, kan kaste kræfterne ind i en anden. 
 
Man kan således sikre kvaliteten på mange måder; ved  
 

• at anvende en fast fordeling mellem basismidler og konkurrenceudsatte 
midler, så væksten ikke kun sker på de konkurrenceudsatte midler, med 
den konsekvens at basismidlerne udhules 

• at anvende et omfattende og publiceret batteri af kvantitative 
sammenligninger mellem samme fagområde på forskellige institutioner 
som strømpile for fordelingen mellem institutioner 

• selektivt at anvende egentlige faglige evalueringer udført af 
internationale eksperter på udvalgte områder, gerne udvalgt af 
institutionen selv som udgørende styrkeområder – eller områder, man er i 
tvivl om; denne metode kan man også blive tvunget til at benytte, hvor 
de kvantitative mål af den ene eller den anden grund svigter  
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• at indføre helt frie midler uddelt af Grundforskningsfonden eller Det Frie 
Forskningsråd efter bedømmelse først af interessetilkendegivelser og 
derefter af egentlige projektbeskrivelser for ’vilde’ og nye ideer. 
Midlerne skal være udmeldt uden nogen begrænsninger i form af 
aldersangivelse for ansøgeren, bevillingens størrelse eller organisatorisk 
udformning 

• at fastsætte en grænse for, hvor stor en procentdel af de tildelte midler de 
forskellige ledelsesniveauer kan tilbageholde til interne konkurrencer 

• nøje at overvåge, hvor store midler der bruges til direkte 
forskningsudgifter, og hvor mange der medgår til bedømmelser og 
udvælgelse 

Relevansproblematikken 
Mere relevant forskning 
Selv om der er flere forbindelseslinjer mellem forskning og anvendelse, end man 
sommetider skulle tro, er der grund til at mene, at dansk forskning, dansk 
erhvervsliv og den offentlige sektor kan blive bedre til at gå sammen om at 
udvikle midlerne til og selve virkeliggørelsen af fremtidens velfærd. Men det er 
ikke klogt at stille dette krav primært til forskerne. Hvis man gerne vil have mere 
fakturerbar viden, må man primært tænke på, hvordan man kan opelske en gruppe 
personer, der er gode til at forvandle viden til forretningsgrundlag (iværksættere). 
Regeringen har på Globaliseringsrådets møde i januar 2006 præsenteret sine 
forslag hertil. 
 
Dette siges ikke for at skåne forskerne. Samfundet har et rimeligt krav på, at 
forskerne indstiller sig på at se deres arbejde i en kontekst, hvor der også findes 
fakturaer. Men det, der skaber en god forsker, er ikke næsen for potentiel 
omsætning til gavn for nationen. Nogle mennesker kan begge dele, men relevans 
er i forhold til forskningsprocessen som nævnt et ydre kriterium. Og hvis 
forskningen skal gavne nationen mest muligt, må forskerne koncentrere sig om 
det, de er bedst til. 

 
For at sige det brutalt: De penge, som man vil bruge meget specifikt på ’relevans’, 
skal måske i vidt omfang ikke gives direkte til forskning, men til 
iværksætterprojekter, hvor driftige personer ser en forretningsmulighed, eller til 
innovationsvirksomhed, hvor folk arbejder med en god ide i deres garage – og de 
kan så få midler til at ansætte forskere efter behov. Det karakteristiske ved dansk 
erhvervsliv er som bekendt den uhyre mængde af små og mellemstore 
virksomheder (SME’er). Denne struktur gør det i sig selv nødvendigt at tænke 
forsker- og forskningsudnyttelse i netværksregi. Men heller ikke her, kan man love 
jackpot; succesraten er lav. Time Magazine skønnede engang, at 98 % af de nye 
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produkter, der kom på markedet, var kommercielle fiaskoer. Men ligesom i 
forskningen betyder det ikke, at man skal lade være med at give penge ud på den 
slags. 
 
Et konkret eksempel 
Det er netop med hensyn til relevans afgørende, at man får en bedre debat mellem 
forskningsverdenen og den politiske verden. Undertiden stilles det op som et valg 
mellem enten at lade forskerne få deres vilje, eller at politikerne som samfundets 
repræsentanter får deres rimelige ønsker opfyldt. Men det er meget værre. Der er 
en betydelig risiko for, at pengene bliver brugt på en måde, der hverken er fugl 
eller fisk. Forskerne kan ikke bruge dem til at gøre det, de er bedst til, og 
regeringen får ikke det, den beder om. 
  
For at illustrere at det også er i politikernes interesse at lytte, kan man nævne en 
satsning, der blev foretaget i 90’erne, altså før den nuværende regering – den 
dårlige kommunikation mellem forskere og politikere er ikke partipolitisk bestemt. 
Man enedes her om et større millionbeløb, som skulle gå til at give dansk 
pædagogisk forskning et løft – mennesker er jo vores eneste råstof, nu skulle vi 
virkelig satse på forædling.  
 
Bevillingen blev udmeldt i april måned, og ansøgningen skulle være inde i 
begyndelsen af juni; man forestillede sig så, at det nye center kunne gå i gang om 
efteråret. Lederen, hed det, skulle være en internationalt førende forsker med et 
indgående kendskab til det danske uddannelsessystem. 
Centeret kom ikke i gang til efteråret, og pengene endte, da de blev uddelt, med at 
blive fordelt på flere projekter (som der ikke er nogen grund til at diskutere, 
endsige kritisere i denne forbindelse – de har fungeret udmærket efter de kriterier, 
som gælder ude i den virkelige verden, snarere end i højstemte 
programerklæringer). Pointen er, at enhver med den mindste forstand på sagen på 
forhånd kunne regne ud, at det var helt utænkeligt, at man fik det, man pegede på 
med denne bevilling. Det er i alles påtrængende interesse, at det ikke går sådan 
med de penge, der udmøntes i forbindelse med opfyldelsen af Barcelona-
målsætningen. 

 
Proof-of-concept som eksempel på forholdet mellem universitetsforskning 
og privat erhvervsvirksomhed 
Den globale konkurrence har inden for de seneste år været med til at fokusere 
opmærksomheden på højteknologiske områder, hvor der kan skabes nye 
arbejdspladser i Danmark. Universiteternes vigtigste rolle er her som andetsteds at 
uddanne kandidater med den nyeste akademiske viden inden for områder, der er 
direkte eller indirekte relevante for erhvervslivet. Den specifikke viden, 
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virksomhederne har brug for, vil de normalt selv generere, så værdien i universitetets 
kandidater ligger for virksomhederne først og fremmest i den generelle viden og 
selvstændige arbejdsfacon, de bringer med sig. 
 
I de sjældnere tilfælde, hvor en universitets-forskergruppe har arbejdet med en 
problemstilling, der er direkte erhvervsrelevant, og har gjort patenterbare opfindelser 
inden for området, er der mulighed for en kommerciel udnyttelse af denne viden.  
Fremgangsmåden er normalt, at universitetet indsender en patentanmeldelse, og på 
basis af denne optages der forhandlinger med relevante virksomheder om en 
licensaftale. Alternativt kan der søges risikovillig kapital til virksomhedsetablering 
med henblik på, at forskeren eller institutionen selv udvikler teknologien.   
Patenterings- og kommercialiseringsaktiviteter håndteres af universiteternes 
teknologioverførselskontorer, som er blevet oprettet til formålet inden for de seneste 
godt fem år.  Der indgås et stigende antal licentieringskontrakter, men ved 
sammenligning med udlandet er indtrykket, at det burde ske i et større omfang, og at 
der burde satses mere målrettet på at skabe værdi og arbejdspladser på basis af de 
bedste opfindelser.  
 
Som udgangspunkt er situationen, at selv meget gode ideer ikke repræsenterer en 
større værdi, før det er blevet bevist, at de er anvendelige i praksis. Der kan vise sig 
mange overraskelser ved efterprøvningen af en ny idé. Det ved virksomhederne, så de 
er ikke nemme at få i tale, når det handler om meget tidlige ideer, ligesom de aftaler, 
der kan opnås, er beskedne. Adskillige af forskerne vil gerne følge op på ideerne med 
videre undersøgelser af det kommercielle potentiale, men der er ingen steder at skaffe 
ressourcer til sådanne proof-of-concept studier. Manglen på proof-of-concept vil 
således ofte være stopklodsen i fødekæden fra tanke til faktura. Omvendt vil 
bevillinger til 'proof-of-concept'-fasen ofte være en bedre måde at fremme relevans 
på end at forsøge på at få bevilgende organer til at kikke i krystalkuglen og bedømme 
forskningens fakturapotentiale 

 
Proof-of-concept, som for nylig er fløjet fra forskernes skriveborde og ud i 
virkeligheden, i kraft af at Rådet for Teknologi og Innovation har annonceret en 
forsøgsordning på området, er blot et eksempel på det komplekse samspil mellem 
forskning på universiteter og sektorforskningsinstitutter og det private erhvervsliv. I 
sidste ende er det jo meningen, at en erhvervsvirksomhed, og netop ikke et 
universitet, skal producere og distribuere og ikke mindst tjene penge på produktet.  
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Relevans i praksis 
Ved anvendelse af relevans som kriterium for tildeling af forskningsmidler er det 
afgørende, at  

• relevans defineres af de berørte grupper, ikke mindst politikerne, men at det 
altid defineres bredt 

• relevans ikke kommer til at stå i modsætning til kvalitet 
• relevanskriterier præciseres, publiceres og diskuteres løbende, så alle kan 

forholde sig til dem 
 
For så vidt angår selve finansieringen og udvælgelsen, ser vi imidlertid ikke de 
store problemer. Med etableringen af Højteknologifonden efter model af 
Grundforskningsfonden, med oprettelsen af det strategiske forskningsrådssystem 
og med dettes indpasning i et samspil med de sagkyndige frie forskningsråd har 
man skabt de organisatoriske rammer for et konkurrencesystem på området. 
Spørgsmålet er alene, hvordan man forhindrer en skævvridning af forholdet 
mellem den frie forskning og den anvendte, og hvordan man sikrer, at 
beslutningstagere på alle områder får de råd, som de før kunne være sikre på at få 
af sektorforskningsinstitutionerne. Med andre ord: 

 
Har vi den formidling af forskningsresultater, der skal til, for at alle de 
beslutninger, der kan kvalificeres af kendte forskningsresultater, faktisk også 
bliver det? 

 
Har vi det fornødne forskningsberedskab på alle de områder, som et moderne 
videns- og velfærdssamfund kræver? 

 
Det vil være en oplagt opgave for nye fusionerede institutioner at gennemgå 
forbindelseslinjerne mellem  

• det private erhvervsliv og forskningen,  
• de offentlige myndigheder og forskningen,  
• uddannelsessystemet og forskningen med henblik på at afdække, hvor 

der mangler broer og færdsel – for så at bygge broerne og sørge for, at de 
bliver befærdede. 
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Bilag 1: 
Program for Forskningspolitisk Årsmøde 2006 

i Videnskabernes Selskab, 
tirsdag den 28. februar 2006, kl. 13-16.15 

 
Kl. 13.00:   Velkommen 
  Professor Tom Fenchel,  
  Præsident for Videnskabernes Selskab 
 
Kl. 13.05: "Funding Excellence: The British Experience” 

 Professor Ian Halliday,  
 President of the European Science Foundation (ESF) 

 
Kl. 13.35: Debat på engelsk  
  Spørgsmål og kommentarer til Ian Halliday 

 (Herefter foregår mødet på dansk) 
 
Kl. 13.55: ”Fremtidens Forskningspolitik" 

 Departementschef Uffe Toudal Pedersen, 
 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

 
Kl. 14.25: Debat 

 Spørgsmål og kommentarer til Uffe Toudal Pedersen 
 
Kl. 14.45: Pause 

 
Kl. 15.05: ”Forskning for fremtiden – strategi, synergi og styring” 

 Professor, dr.jur. Linda Nielsen,  
 medlem af Globaliseringsrådet 

 
Kl. 15.35: Debat 

 Spørgsmål og kommentarer til Linda Nielsen 
 
Kl. 15.55: Debat 

 Overordnede kommentarer og afsluttende bemærkninger 
 
Kl. 16.15: Årsmødet slutter 
 


