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FORORD

Danske forskere står for 1% af den globale vidensproduktion hvilket er langt
over den andel Danmarks befolkning udgør. Målt i forskningsproduktion
per 1000 indbyggere ligger Danmark faktisk på tredjepladsen efter Schweiz
og Holland. Dansk forskning dækker bredt fra meget grundlagsskabende
undersøgelser om naturen og det menneskelige samfund til forskning der
er direkte rettet mod udviklingen af konkrete produkter i industrien. Men
man må huske på at selv for den forskning der er nyttig for samfundet, kan
der gå lang tid før et resultat finder anvendelse. Det er også vigtigt at huske
at mange mulige anvendelser af forskningsresultater først kan erkendes
når resultaterne foreligger, og at mange af de opdagelser der har allerstørst
nytteværdi, er gjort uden viden om hvordan de ville kunne udnyttes.
Ørsted havde næppe tænkt på alle de anvendelser, elektriciteten ville få.
Hvis ikke hans forskning var udsprunget af en nysgerrighed rettet mod
hvordan naturen virker, men i stedet var udsprunget af ønsket om bedre
belysning, havde vi i dag — i stedet for LED-pærer — en solid viden om
hvordan stearinlys kan gøres større og kraftigere. Det er derfor vigtigt at der
i samfundet er en sund balance mellem på den ene side forskning der søger
en dybere forståelse af naturen, mennesket og samfundet, og på den anden
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side forskning der søger at forbedre udnyttelsen af den grundlæggende
forskning. Danmarks flotte placering blandt de bedst forskende nationer
i verden afspejler at der har været en sådan balance. Det der udspringer
af forskernes nysgerrighed (grundforskning), og det der udspringer af
samfundsdefinerede behov (strategisk forskning), har fungeret ligeværdigt
side om side til gensidig inspiration og udbytte.
Videnskabernes Selskab følger med stor interesse den politiske debat
om forskningen og dens finansiering. Dette gælder både den samlede
uddeling af forskningsmidler og fordelingen af forskningsmidler mellem
den forskning, der er drevet af ren nysgerrighed og tørst efter viden, og den
anvendelsesorienterede forskning. Det bekymrer Videnskabernes Selskab,
at der skæres ned på universiteternes basale bevillinger, og at de samlede
forskningsmidler reduceres. Det er samtidig meget foruroligende at en
vigende andel af midlerne tildeles den frie forskning og grundforskningen.
Det er Selskabets overbevisning at sådanne reduktioner og prioriteringer
vil skade landets fundamentale evne til at være førende i produktion og
velfærd. Groft sagt er en verden uden Ørsted, Bohr og Pasteur en verden
med stearinlys, kuglerammer og dårligt øl.
Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske Udvalg har derfor valgt
Videnskabens betydning for samfundet som tema for det forskningspolitiske
årsmøde 2016. Temaet tager afsæt i en forståelse af videnskaben som
drivende kraft i samfundet. Det tager også udgangspunkt i et samlet
syn på forskningen der går på tværs af forskellene mellem områder som
naturvidenskab, medicin, humaniora og samfundsvidenskab. Vi fokuserer
på forskningens fælles mål: at skabe indsigt, forståelse og erkendelse, ofte
på tværs af faggrænser.
Hvidbogen belyser forskningens enhed og beskriver nogle af dens
fundamentale sider. Den diskuterer de effekter forskningen har i samfundet
og i videnskaben. Den handler bredt om output og impact, på kort og langt
sigt. Den argumenterer for at den bedste måde at støtte forskningen på, er
at anerkende et meritokrati, det vil sige at forskningen skal støttes på basis
af forskernes eller forskergruppernes bedrifter og præstationer. Man skal
2

FORSKNINGSPOLITISK ÅRSMØDE | 2016

have gjort sig fortjent til at få opgaven, og den skal ikke tildeles af andre
hensyn.
Det er håbet, at hvidbogen og det forskningspolitiske årsmøde 2016
tilsammen kan give inspiration til at overveje fremtidens kriterier og
prioriteringer ved udmøntningen af forskningsmidler. Forskningspolitisk
Udvalg har derfor bedt forskningsministeren og repræsentanter for andre
institutioner der har indflydelse på Danmarks tildeling og fordeling af
forskningsmidler, om at deltage i mødet og diskussionen af disse emner.
Vi ser frem til en udbytterig eftermiddag.

Kirsten Hastrup

		Henrik

PRÆSIDENT, VIDENSKABERNES SELSKAB		

Balslev

FORMAND, FPU

3

VIDENSKABERNES SELSKAB

4

FORSKNINGSPOLITISK ÅRSMØDE | 2016

INDHOLD
1

Forskning der flytter

S. 6

2

Forskningsoutput - akademisk vinkel

S. 12

3

Forskningsimpact - det brede samfundsmæssige udbytte

S. 20

4

Forskningsevaluering og incitamentsstrukturer

S. 26

5

Anbefalinger

S. 32

Bilag

S. 38

Noter

S. 40

5

VIDENSKABERNES SELSKAB

1

FORSKNING
DER FLYTTER

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab virker for at styrke
videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig
forståelse. Temaet for Forskningspolitisk Årsmøde 2016 er forskning som
basis for samfund og dannelse. Det er ønsket med Hvidbogen og årets
Forskningspolitiske Årsmøde at sætte fokus på videnskabens betydning for
samfundet - for at styrke både videnskab og samfund.
Videnskab har værdi for mennesker og samfund som kilde til ny viden
og nye kundskaber, og den er grundlag for værdiskabelse via innovation.
Forskning er basis for mange af de store fremskridt der har flyttet verden
fremad. Niels Bohrs atommodel og den forskning der fulgte, er ifølge
beregninger grundlag for godt 40% af det globale bruttonationalprodukt1.
Som kuriosum kan det nævnes at Bohrs atommodel også er en del af
grundlaget for rumforskning og dermed for Andreas Mogensen og den
danske debut som rumfartsnation i 2015.
Den bedste forskning, af højeste kvalitet, er essentiel for morgendagens
samfund. Vi må sikre midlerne til forskning sørge for og at de ender hos de
6

FORSKNINGSPOLITISK ÅRSMØDE | 2016

bedste forskere. Det er måden at sikre det bedste udkomme. Det er særlig
vigtigt lige nu med nedskæringer på landets universiteter samtidig med en
markant reduktion i forskningsmidler fra offentlige fonde.
Videnskab og forskning som begreber er defineret og beskrevet omfattende
og indsigtsfuldt mange andre steder, både nationalt og internationalt, og
er i sig selv genstand for forskning. De to termer videnskab og forskning
bliver her i Hvidbogen brugt synonymt, trods de erkendte iboende forskelle
mellem dem, men den aktuelle forskningspolitiske diskurs har brug for
begge og et velbegrundet valg af term er i sig selv en opgave.
Forskningens output er en hyppigt anvendt betegnelse for det forskningen giver
tilbage til det videnskabelige samfund i form af for eksempel publikationer
– og som har en bred vifte af udtryksformer i bøger, monografier og andre
former for videnskabelig formidling. Monografier, antologier, kataloger og
artikler i videnskabelige tidsskrifter med fagfællebedømmelse er de vigtigste
publikationsformer inden for humaniora og samfundsvidenskab, med
formidling på dansk og engelsk og andre sprog; ofte er der kun en enkelt
forfatter. Fagfællebedømte publikationer på engelsk dominerer inden for
naturvidenskab, teknisk videnskab, life science og medicin. Her er forfatterne
som regel små forskergrupper, men det kan også være enkeltpersoner eller
endog meget store forskergrupper med flere hundrede forfattere ja, op til
tusinder på fx artiklerne om Higgs-bosonen. Forfatterbegrebet er således
forskelligt for de forskelige områder af videnskaben. Der er forskellige
traditioner på forskellige forskningsområder. Derfor er det vigtigt med
et anerkendende og rummeligt syn på videnskab. Videnskabens enhed
omfatter mange kulturer, og de enkelte videnskabsgrene har hver deres
sprog og måder hvorpå der forskes og formidles. Hvert fagområde har
nationale og internationale normer og kutymer for hvordan man sikrer
kvalitet, og for hvordan man bedømmer og værdisætter kvalitet.
Inden for visse forskningsområder tales og debatteres der meget om målinger
af antal publikationer og citationer som en form for kvalitetsvurdering.
Hvorfor er vi så interesserede i at vurdere kvalitet ud over det iboende
konkurrenceaspekt? Allerede i det gamle Kina argumenterede Confusius
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(551-479 f.Kr) for at ansvar skulle tildeles på grundlag af meriter, og i Europa
sagde Platon i sit værk Republikken at de viseste skulle regere. Også Aristoteles
understregede betydningen af ”meritokrati”: at den bedste skal have opgaven.
I dag er det et aksiom for fordelingen af forskningsmidler; meritokrati er en af
de væsentligste forudsætninger for en optimal fordeling af forskningsmidler2.
På Global Research Forum i Tokyo 2015 blev emnet drøftet. Man kan ikke
forudsige præcis hvor den bedste og mest tranformative forskning skabes i
fremtiden, men man er enige om at sandsynligheden for betydningsfulde
nybrud er størst hos de bedste forskere. Begrebet ”den bedste forskning” kan
problematiseres, men alle er vel enige om at insulin til sukkersygepatienter
har gjort en positiv forskel, og det samme gælder for forståelsen af koden
på Rosettastenen.
Der er i de senere år en stadigt voksende erkendelse af at forskningsmæssige
nybrud ofte har deres udspring i miljøer der i forvejen har dokumenteret
en høj grad af excellence. Et klassisk eksempel er ”stamtræerne” for
Nobelprismodtagere inden for en række discipliner. Her kan man ofte
identificere markante fagmiljøer hvor forskerne har modtaget uddannelse
i deres formative år. Den unge Niels Bohrs tætte tilknytning til miljøet på
universitetet i Manchester omkring Ernest Rutherford i årene umiddelbart
før hans banebrydende trilogi i 1913 har utvivlsomt været helt central for
hans udvikling af den atomteori som ledte til Nobelprisen i 1922. Ligeledes
var kreativiteten i det enestående miljø som Bohr fra 1921 opbyggede
omkring sig på instituttet på Blegdamsvej, en afgørende kilde til inspiration
for en hel generation af unge forskere inden for fysik og tilstødende
fagdiscipliner. Et markant eksempel er udviklingen af anvendelsen af
isotoper til biologiske formål som George de Hevesy (Nobelpris 1943) stod
i spidsen for, i tæt samarbejde med fysiologen August Krogh (Nobelpris i
fysiologi/medicin 1920) og Niels Bohr. Den er grundlaget for udviklingen af
nuklearmedicinen, og dermed til daglig gavn for patienter overalt i verden.
En nylig gennemgang og diskussion af forskningskulturen i en række lande
og dens betydning for produktionen af forskningsresultater i international
topklasse kaster et interessant lys på problematikken (se note 2). Nybrud
kan manifestere sig på meget forskellig vis. På dansk grund kan det fx ses i
8
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statistikken over patenter med afsæt i Grundforskningsfondens Centers of
Excellence. Den viser et markant ”spinoff” fra centrene selvom patenter ikke
som udgangspunkt har spillet en rolle som mål ved etablering af centrene3.
Dansk forskning er stærk, Danmark er nr. 3 på verdensranglisten målt på
publikationer og citationer per indbygger. Schweiz er først, og Holland er
på andenpladsen. Sverige var tidligere førende, men er faldet tilbage, måske
fordi de har ændret deres forskningsfinansiering til en mere strategisk ”top
down” model med mindre forskerinitieret forskning. Det gode udgangspunkt
for dansk forskning indtil 2015 er således dyrebart og betydningsfuldt at
bevare og styrke, og sporene fra Sverige minder os om at Danmark skal
passe på ikke at miste sin gode position.
Forskning produceres på universiteter, hospitaler og vidensinstitutioner.
Sådan har det været i tusinder af år hos kinesere, arabere, ægyptere, grækere
og romere, sådan var det i klostre og for godt 1000 år siden på universiteterne
i Bologne og Salerno i Italien. Vi har hentet viden hjem til Danmark fra
kilder ude i verden igennem hele historien. Danmark frembringer i dag 1%
af verdens forskning det er fint efter landets størrelse, men den resterende
viden hentes hjem fra det globale vidensamfund. Landets første universitet
- Københavns Universitet - blev grundlagt i 1479. Kgl. Frederiks Hospital
blev grundlagt af Frederik V i 1757 og var det første hospital i Norden med
læger og forskning og med det formål at kurere patienter og skabe ny viden.
Alt dette minder os om at god forskning og gode forskningsmiljøer ikke er
noget der opstår fra den ene dag til den anden. Det minder os også om, at
det er et langtidsprojekt at opbygge og vedligeholde høj kvalitet. På den
anden side kan man nedbryde gode forskningsmiljøer på kort tid ved at
udsulte dem, og en genetablering vil være en lang proces.

9

VIDENSKABERNES SELSKAB

LIBER ETHICORUM DES
HENRICUS DE ALEMANNIA AF
LAURENTIUS DE VOLTOLINA
Billedet forestiller Henrik af
Tyskland der forelæser for en
gruppe studerende på Bolognas
universitet. Billedet er er fra det
14. århundrede.
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2

FORSKNINGSOUTPUT
- AKADEMISK VINKEL

Videnskabens produkter er mangfoldige og variable, dels fra det ene
forskningsområde til det andet, dels i forhold til det behov de skal opfylde.
Her følger en kort oversigt over de hyppigst anvendte videnskabelige
formidlingskilder som er centrale for videnskabens output.

FORSKNINGSBASERET UNDERVISNING
Et afgørende resultat af forskningen er at den muliggør den forskningsbaserede
undervisning der foregår på landets universiteter. Det er i Danmark et
generelt princip at universitetsundervisningen skal være forskningsbaseret.
Det betyder at studenterne undervises af lærere der forsker parallelt med
deres lærergerning, og de er således forpligtede til at holde sig orienteret
om og bidrage til de allerseneste fremskridt inden for deres fagområde. Den
forskningsbaserede undervisning indebærer også at læreren i kraft af sin
forskningserfaring kan lære de studerende at forholde sig kritisk til enhver
ny problemstilling i feltet og analysere den på en logisk og konsekvent
måde. Udviklingen går hurtigt på mange områder inden for teknik,
naturvidenskab, life science, medicin, digitale medier, kultur, kommunikation
12
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og samfundsvidenskab. Derfor skal uddannelserne være baseret på aktuel
viden, så kandidaterne er opdaterede. Det er også af stor betydning at de
akademiske principper om ærlighed og ubestikkelighed indgydes i dem der
udgår fra universiteterne med en akademisk uddannelse. Produktionen af
kandidater på universiteterne er ”benzinen til videnssamfundets motor” og
måske det vigtigste samfundsudkomme af forskningen.

FORSKNINGSARTIKLER
En forskningsindsats resulterer ofte i en videnskabelig artikel, udgivet i
et fagspecifikt eller mere generelt tidsskrift. Denne form for publikation
er den mest almindelige inden for naturvidenskab, teknisk og medicinsk
forskning. Sådanne artikler beskriver videnskabelige resultater som har
været genstand for anonym fagfællebedømmelse (peer review) i et tidsskrift
der udkommer regelmæssigt og udgives af en tredje part, altså ikke
forfatterens egen institution. Forskningsartikler er som regel på 3.000–
10.000 ord og følger et fastlagt mønster med indledning, metoder, resultater,
diskussion og henvisninger. Disse artikler er let tilgængelige igennem
universitetsbibliotekerne som abonnerer på mange af tidsskrifterne. I de
senere år er mange tidsskriftartikler også blevet tilgængelige i elektronisk
form, og mange universitetsbiblioteker koncentrerer sig i stigende grad om
at abonnere på elektronisk tilgængelige tidsskrifter. I den forbindelse er
der en løbende diskussion om betaling for adgang til artiklerne. Hvis en
læser ikke har adgang igennem et universitetsbiblioteks abonnement, vil
udgiveren som regel tage sig betalt for at tillade download af en artikel. Det
kan dog undertiden imødegås ved at forfatteren kompenserer forlaget ved
at betale en sum der giver åben adgang for alle til artiklen. Dette kaldes
open access og kan enten foregå som golden open access hvor tidsskriftet giver
adgang til artiklen direkte fra begyndelsen, eller igennem green open access
hvor tidsskriftet er gratis tilgængeligt online eller forfatteren lægger en kopi
af artiklen på en open access site på Webben og har betalt tidsskriftet for dette.
Det anslås at der er op imod 24.000 tidsskrifter der formidler videnskabelige
artikler, og at antallet af udgivne artikler per år er 1,2–1,4 millioner4. Af de
mange tidsskrifter var 2.961 nævnt i Directory of Open Access Journals for året
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20065. De udgav tilsammen over 60.000 artikler det pågældende år, og af
disse er 5% tilgængelige som golden open access og 11% som green open access.

HANDBOOKS OG COMPANION BOOKS
En handbook består af et ofte stort antal kapitler som tilsammen dækker den
nyeste viden inden for et specifikt forskningsfelt. Den betragtes som det mest
pålidelige og komplette referenceværk en forsker kan gøre brug af. De fleste
store forlag med højt forskningsrenomme såsom Oxford University Press,
Cambridge University Press, Springer Verlag m.fl. udgiver et stort antal
handbooks i forskellige emneserier. Redaktørerne er normalt førende forskere
inden for deres felt, og det er dem der udser og kontakter bidragyderne til
de respektive kapitler. Det siger næsten sig selv at det er forbundet med stor
ære og høj prestige i forskersamfundet at blive udset til at skrive et kapitel.
I modsætning til tidsskriftartikler er der ofte ingen sidebegrænsninger på
kapitlerne. Det står forfatteren frit at inddrage den viden han/hun mener er
relevant, og at bruge den plads som behøves. Det afgørende er at indholdet
er videnskabeligt korrekt og inddrager den nyeste viden så fuldstændigt som
muligt. Udarbejdelsen af et kapitel tager derfor normalt meget lang tid, ofte
et helt år. Det er redaktørerne som er ansvarlige for fagfællebedømmelsen.
En companion book minder meget om en handbook, men dens formål er at
uddybe et specifikt spørgsmål som et komplement til et bredt behandlet
område for eksempel i en handbook. Derfor er en companion book sjældent lige
så omfattende som en handbook.

MONOGRAFIER
Monografier giver i bogform en større sammenhængende fremstilling af
forskningsresultater vedrørende et afgrænset emne og er som regel skrevet af
en enkelt forfatter. Monografier er almindelige inden for den humanistiske og
samfundsvidenskabelige forskning og kan enten udgives som enkeltstående
værker eller som del af en monografiserie. Monografier er også almindelige
inden for den taksonomiske biologi hvor systematiske behandlinger af større
dyre- eller plantegrupper beskrives i bogform. I modsætning til en lærebog
er monografien oftest fagfællebedømt, og den har til formål at præsentere
14
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selvstændig forskning uden at fremstillingen tynges af kravet om at være
kortfattet som i videnskabelige artikler. Inden for mange forskningsfelter er
udgivelsen af en monografi et vigtigt trin i forfatterens karriere. På grund
af det meget fagspecifikke indhold henvender monografier sig ofte til
fagkollegaer og udgives i små oplag, mens andre områder som eksempelvis
historie har tradition for bred videnskabelig formidling i monografiform.
På andre forskningsområder anvendes monografien ikke så hyppigt mere.

REDIGEREDE ANTOLOGIER
Til forskel fra monografier er antologier en samling bidrag af forskellige
forfattere, redigeret af en eller nogle få forskere. Antologier behandler
ofte et bredere emne end en monografi. De skrives typisk om emner hvor
de videnskabelige resultater stadig står til debat; de vil ofte præsentere
diversiteten i emnets tilgange med henblik på at etablere et overblik eller en
syntese. Inden for nogle fagtraditioner kan en antologi være en helt afgørende
milepæl i den faglige udvikling, og dette gennembrud bliver ofte identificeret
med redaktørerne af antologien. Kvalitetskontrollen ligger dels hos den
person der har påtaget sig at redigere bogen, dels hos det forlag som udgiver
den. Et vigtigt element er udvælgelsen af forfatterne; de vil som regel være
forskere der er specialister i emnet og allerede har opnået et vist renommé.
Ofte indgår også en formel fagfællebedømmelse af de skrevne artikler.

LÆREBØGER
- er også videnskabelige bøger, der giver en oversigt over den aktuelle viden
inden for et fag. Da deres overordnede formål er pædagogisk, vil de som
regel være skrevet i en form hvor formidlingen tilgodeses i særlig grad, fx ved
at illustrationer og tabeller er særligt letforståelige, og hvor teksten er særligt
gennemarbejdet med henblik på læservenlighed. Kravet til videnskabelig
præcision er naturligvis på samme høje niveau som for andre videnskabelige
bøger og artikler. Lærerbøger kan være såvel monografier som antologier;
i mange discipliner er invitationen til at skrive et lærebogskapitel et tegn på
at forfatteren er særligt anerkendt i det faglige miljø.
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VIDENSKABELIGE KONFERENCER OG PROCEEDINGS
Videnskabelige konferencer med deres tilhørende afrapporteringer i
såkaldte proceedings giver ofte gode og aktuelle oversigter over status på
et forskningsområde. Inden for eksempelvis datalogi og datalingvistik er
konferencer den primære og vigtigste måde at præsentere nye resultater
på. Mange proceedings fra videnskabelige konferencer er fagfællebedømte,
enten ved at abstracts vurderes før de får en plads på konferencen, eller
efterfølgende når en endelig artikel indleveres. Dette varierer meget fra felt
til felt. For eksempel er der en meget streng forhåndsbedømmelse på de
bedste datalogikongresser, og blot det at have haft adgang til at præsentere
resultater anses for meriterende. Inden for andre fagområder er der en
mindre stram forhåndsbedømmelse, mens den efterfølgende bedømmelse
af manuskripter til proceedings kan være mere eller mindre stringent. Inden
for biologi anses det for eksempel som mindre meriterende at udgive artikler
i konference-proceedings end at udgive resultater i tidsskriftartikler. Der findes
tilsyneladende ikke gode statistikker over mængden af artikler der udgives
i konference-proceedings.

RAPPORTER
Den forskning der udførtes på de tidligere sektorforskningsinstitutioner,
formidledes ofte i form af såkaldte faglige rapporter. Den forskning der
lå til grund for disse rapporter, var som regel udredninger der var bestilt
af ministerierne med henblik på at opnå forskningsbaserede beslutninger.
Nu hvor de fleste sektorforskningsinstitutioner er lagt sammen med
universiteterne, præsenteres denne myndighedsbetjening stadig i form af
faglige rapporter. Til forskel fra de fleste andre videnskabelige udgivelser er
faglige rapporter ikke fagfællebedømt, men i stedet kontrolleret af enhedernes
ledere der står med ansvaret for den faglige kvalitet i rapporterne.

PATENTER
Når forskningen giver anledning til nye opfindelser der har potentialet
til kommerciel udnyttelse, kan den der har gjort opfindelsen, søge at få
den patenteret. Et patent opnås ved at indgive en ansøgning til Patent- og
16
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Varemærkestyrelsen i Danmark eller til den europæiske patentmyndighed
(The European Patent Office, EPO) via en formaliseret registreringsprocedure.
Hvis det beskrevne anses for tilstrækkeligt forskelligt fra hidtil kendte produkter
og kan udnyttes kommercielt, kan opfinderen opnå patentrettigheden til
produktet. Det betyder at opfinderen i en tidsbegrænset periode har eneret på
udnyttelsen af den patenterede enhed, men også pligt til at offentliggøre den
til gavn for andre. Patentbeskyttelse har en varighed af 20 år fra ansøgningen
indgives, og indehaveren af en patentrettighed kan sagsøge andre der
kopierer det patenterede. I de senere år har de danske universiteter med
stigende styrke opfordret forskerne til at patentere deres opdagelser, og der er
oprettet en række støttefunktioner i den anledning. Det ligger i sagens natur
at udnyttelsen af patentmulighederne næsten udelukkende foregår i tekniske,
biokemiske og medicinske forskningsmiljøer, mens det er sjældent, at der
opnås patenter i humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner.

DANNELSEN AF HØJT UDDANNET ARBEJDSKRAFT
I VIDENSSAMFUNDET
- til det private erhvervsliv og til offentlige arbejdspladser. Den samfundsmæssige betydning af dette innovationsaspekt ved forskningen kan næppe
overvurderes.

NY VIDEN OG ERKENDELSE
- hos de involverede forskere og det globale forskersamfund via formidling
så vidensniveauet hos forskere, befolkning og i samfundet stiger.

FORSKNING SOM GRUNDLAG FOR INNOVATION
- via samarbejde med private og offentlige virksomheder om nye produkter
og arbejdsgange der giver vækst og velfærd via omsætning, eksport,
arbejdspladser og afledte effekter. Gærforskningen fra Pasteur i Frankrig blev
hentet til Carlsberg i Danmark af brygger J.C. Jacobsen. Det var grundlaget
både for den systematiske og innovative ølbrygning som skabte firmaet,
og for den banebrydende grundforskning som Carlsberg Laboratorium
i mere end 100 år har været sæde for. Forskning som grundlag for den
17
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bedste patientbehandling, såkaldt evidensbaseret medicin, indebærer at
patienterne behandles på basis af viden frembragt via forskning. For 30
år siden døde næsten alle børn med en kræftsygdom, nu kan over 85%
helbredes grundet forskningsbaserede fremskridt i patientbehandlingen.
Danmark har i dag verdens bedste overlevelse for børneleukæmi baseret på
forskning i verdensklasse på området.
Ud over videnskabens bidrag til forskersamfundet har videnskab stor
betydning i form af dens impact, et begreb der omfatter hvad forskningen
giver tilbage til samfundet i bredere forstand. Forskning er blandt andet
grundlag for vidensbaserede samfundsbeslutninger og burde være
det i endnu højere grad end det er tilfældet aktuelt. Universiteterne
har myndighedsbetjening som en betydningsfuld opgave, og dette er
accentueret efter at sektorforskningsinstitutionerne er blevet lagt sammen
med universiteterne.

18
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3

FORSKNINGSIMPACT
- DET BREDE
SAMFUNDSMÆSSIGE
UDBYTTE
I samfund som det danske hvor offentlige forskningsmidler udgør en
central del af det samlede forskningsbudget, er det vigtigt at kunne
dokumentere hvordan midlerne anvendes, og hvorvidt bevillinger og andre
forskningsudgifter understøtter den bedste videnskab. Evaluering udgør
en afgørende del af denne dokumentation. Ofte skelnes mellem ex anteog ex post-evaluering, dvs. evaluering før en videnskabelig aktivitet eller
produktion finder sted og efter. I begge tilfælde anvendes både kvantitative
og kvalitative evalueringer.
Videnskabelige stillingsbesættelser er et eksempel på ex ante-evaluering, og i
Danmark er evalueringen kvalitativ, dvs. den baseres på fagfællebedømmelser
af kandidaternes faktiske kvalifikationer. Også bedømmelse af ansøgninger
til forskningsrådene er i udgangspunktet kvalitative ex ante-evalueringer.
Når det gælder ex post-evalueringer, er det nyttigt at differentiere mellem
evaluering af akademisk og ikke-akademisk kvalitet. Den akademiske kvalitet
er det forskere giver tilbage til det videnskabelige samfund (output). Denne
kvalitet vurderes som nævnt i kapitel 2 primært på baggrund af videnskabelig
20
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produktion, og vurderingen sker oftest ud fra kvantitative kriterier. I en
række discipliner findes tydelige hierarkier af tidsskrifter og veludviklede
indikatorer på andre forskeres anvendelse. Forskningsproduktion i form af
tidsskriftartikler kan søges bedømt med det antal citationer den pågældende
artikel får (antal gange andre forskere citerer artiklen i deres egne artikler).
Man kan også karakterisere tidsskriftartikler med den såkaldte journal
impact factor, er et tal der udtrykker gennemsnittet af de citationer artikler i
pågældende tidsskrift får. Som vi diskuterer yderligere nedenfor, er sådanne
mål nyttige og vigtige, men de kan ikke stå alene i vurderingen af hvad
forskningen fører med sig.
Ikke-akademisk kvalitet er det videnskaben giver tilbage til samfundet i
bredere forstand, altså samfundets udbytte af videnskaben. Her skelnes på
engelsk typisk mellem outcome som er kortsigtede og ofte kvantitative mål for
udbyttet, og societal impact som vedrører samfundets mere langsigtede udbytte,
og som vurderes både kvantitativt og kvalitativt. Det følgende har fokus på
impact. Det er i det store billede det vigtigste udbytte af forskningen, men det
aspekt vi i Danmark har ringest erfaring med at diskutere og vurdere. Impact
opdeles ofte i økonomisk, social og kulturel impact. Økonomisk impact er nok
den ældste form for impact der har været i det forskningspolitiske søgelys.
Den form for impact vedrører eksempelvis patenter, proofs of concept, hvor man
påviser en idés gennemførlighed, og omsætning af videnskabelige resultater
i konkrete produkter til det private erhvervsliv. Social impact vedrører ofte
videnskabelige indsigter der giver et immaterielt udbytte i form af ændrede
processer eller tjenester rettet mod offentlige eller private organisationer,
politik eller civilsamfundet. Kulturel impact vedrører videnskabelige indsigters
udbytte i form af nye produkter og ændrede processer rettet mod kulturelle
sektorer, uddannelse eller offentlig debat. Nogle former for impact leder til
innovation, defineret som udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis.
Men der er mange eksempler på at forskning af stor samfundsmæssig betydning
ikke leder til innovation. Omvendt kan arbejdsgange eller produkter være
innovative uden nødvendigvis at få betydning for en bredere kreds.
Internationalt er der ikke et veludviklet og alment accepteret vurderingsgrundlag vedrørende forskningens betydning for samfundet (societal
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impact), og vanskelighederne øges på grund af et vis terminologisk overlap.
Som antydet ovenfor anvendes begrebet impact factors på engelsk som en
parameter for kvaliteten af videnskabelige tidsskrifter samtidig med at man
også taler om societal impact for at betegne det videnskaben giver tilbage til
samfundet økonomisk, socialt eller kulturelt. Når man i kort form taler om
at vurdere impact, kan der altså være tale om to begreber.
Ønsket om og kravene til at kunne vurdere videnskabens ikke-akademiske
betydning (societal impact) stiger i disse år for forskningsudførende såvel
som forskningsbevilgende organisationer i store dele af verden. Det skyldes
at forskningspolitikken i mange lande bevæger sig mod en prioritering af
forskningsmidler i forhold til samfundsmæssige udfordringer snarere end i
forhold til forskerdrevne problemstillinger. I den proces bliver vurderinger
af det samfundsmæssige udbytte afgørende ikke blot ex ante, men også ex
post. Herved kommer den samfundsmæssige betydning i fokus, og det bliver
vigtigt at udvikle kriterier for vurderingen af impact der er bredt accepteret
på tværs af videnskabelige, geografiske og organisatoriske grænser. En
række forskningsbevilgende organisationer i Europa stiller således i disse
år stigende krav om at forskerne allerede i ansøgningsfasen konkretiserer
strategier for bredere formidling6. I Storbritanniens Natural Environment
Research Council indgår en formidlingsplan (pathways to impact) eksempelvis
i bedømmelseskriterierne, og en række forskningsråd og fonde anvender
værktøjet Researchfish til at bedømme forskningens innovative betydning for
samfundet. I bestræbelserne på at udvikle fælles kriterier til vurdering af
societal impact må man imidlertid tage højde for en række dilemmaer der
opstår når man skal afgøre hvem der skal vurdere impact, hvad der skal
vurderes, og hvornår vurderingen skal finde sted.
Eftersom societal impact handler om det bredere samfunds udbytte af
videnskabelige processer og resultater, er det også samfundsmæssige
aktører der er centrale i vurderingen af dette udbytte. Der kan være tale
om private firmaer som dokumenterer hvordan de har optimeret deres
produkt på grundlag af et videnskabeligt resultat; der kan være tale om
kommuner som viser hvordan de har ændret en borgerservice på grundlag
af forskning i organisationsændringer; eller museer der angiver hvordan de
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har styrket børns læring ud fra videnskabelige indsigter i formidling. På
det medicinske område søger man at give en forskningsbaseret vurdering
af nye behandlingers betydning. Man kan naturligvis også bede forskerne
selv anføre hvilken bredere samfundsmæssig betydning de mener deres
forskning vil have, men herved får man kun en vurdering af den tilsigtede
effekt. Forskersamfundet har dokumentationsretten og -pligten i form af
bedømmelsespaneler, fagfællebedømmelser og citationer ved vurderinger
af akademisk ex ante- og ex post-output med de iboende begrænsninger
der ligger begge steder. Når forskningsudførende og forskningsbevilgende
organisationer derfor udvikler metoder til at vurdere samfundsmæssig impact,
kræver det at de samtidig udvikler anerkendte og systematiske metoder og
er i stand til at pege på samfundsmæssige aktører med legitimitet til at kunne
levere den nødvendige vurdering.
Hvilken dokumentation er det så man har brug for i vurderingen af
samfundsmæssig impact? Svaret afhænger naturligvis først og fremmest af
hvilken type impact man vil dokumentere - økonomisk, social eller kulturel
impact. Dernæst afhænger svaret af hvilke kriterier der defineres som gyldige
mål: Skal den valgte type impact bedømmes i forhold til størst mulig bredde
eller mest mulig dybde? Hvad er eksempelvis bedst: at udtale sig som
forsker om terrorbekæmpelse én gang på tv der når ud til hundredtusindvis
af mennesker, eller at omsætte sine forskningsresultater vedrørende
nye metoder til vandrensning i et langvarigt samarbejde med nogle få
lokale miljøorganisationer? De nævnte eksempler peger også på et andet
dilemma man må forholde sig til i definitionen af impact-dokumentation:
Skal dokumentationen umiddelbart kunne kvantificeres (antal seere på tv),
eller kan dokumentationen foreligge i form af kvalitativ dokumentation
(miljøorganisationers udsagn)? Uanset format vil impact-dokumentation ofte
anvendes i tværgående sammenligninger med henblik på kvalitetsmæssig
rangering, og derfor må dokumentationens formater muliggøre dette.
De to eksempler ovenfor peger også på tidsmæssige faktorer man må tage
stilling til i udviklingen af impact-kriterier: Hvornår er det meningsfuldt at
undersøge det samfundsmæssige udbytte af videnskabelige processer og
resultater? Kan det ske umiddelbart efter en konkret anvendelse (et tv23
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indslag, en produktionsforbedring)? Eller skal der gå en vis tid før man
dokumenterer videnskabelig ‘omsætning’ og udbredelse - og kan man i
givet fald fastsætte samme tidsrammer for økonomisk, social og kulturel
impact? Problemstillingen vedrørende tidsmæssige faktorers betydning for
evaluering af kvalitet kendes også fra ex post-evalueringer af fx videnskabelige
projekters output. Bevillingshavers slutrapport til bevillingsgiver skrives i
reglen langt tidligere end udgivelsen af alle publikationer baseret på det
pågældende projekt. Når det gælder impact, kompliceres problemstillingen
yderligere af at ‘omsætningen’ af de videnskabelige indsigter ofte afhænger
af faktorer og aktører der er langt uden for forskernes eget ansvarsområde.
Der er belæg for at store forskningsmæssige gennembrud først opnår det
fulde innovationsafkast efter mange år. Fra et nyt lægemiddel bliver opdaget,
til det er implementeret i patientbehandlingen, kan der gå op til 10 år.
Dilemmaerne der vedrører hvem der vurderer impact, og hvad og hvornår
der vurderes, skal samlet set håndteres inden for heterogene, videnskabelige
miljøer. Nogle miljøer udvikles i forhold til højest mulig videnskabelig kvalitet
uanset mulig impact, mens andre miljøer tager afsæt i eksterne sektorers
behov (eksempelvis de tidligere sektorforskningsinstitutioner i Danmark
og det medicinske område i bred forstand). I nogle miljøer definerer
forskerne selv deres videnskabelige problemstillinger, i andre miljøer er
det samfundsmæssige problemstillinger der sætter rammerne, og mange
steder er det en kombination. Set i lyset af den videnskabelige heterogenitet
er det vigtigt at understrege at stor impact ofte forudsætter høj videnskabelig
kvalitet, men der er ingen naturgiven sammenhæng. Nogle banebrydende
forskningsresultater får ingen økonomisk, social eller kulturel impact, og
nogle forskningsresultater af middel videnskabelig kvalitet kan få meget
stor impact. Eftersom der ikke findes en entydig sammenhæng mellem høj
videnskabelighed og høj impact, er det forskningspolitiske prioriteringer
som må afgøre hvordan relationen mellem disse to dimensioner skal
afvejes.
Dilemmaerne vedrørende forholdet mellem videnskabelig kvalitet og
impact skal under alle omstændigheder ses i lyset af at internationale
forskningspolitiske tendenser går i retning af problemdrevet videnskab,
24
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det vil sige at samfundsmæssige problemstillinger der defineres uden
for de videnskabelige samfund, i stigende grad sætter rammerne for de
videnskabelige vilkår og prioriteringer. Disse tendenser medvirker til at
aktualisere spørgsmålet om hvad videnskaben giver tilbage til samfundet7.
Fra de sidste 25 års bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond er det
indtrykket at den allermest fremragende grundforskning også har stor
samfundsmæssig betydning uden at det var planlagt på ansøgningstidspunktet.
The European Research Council (ERC) giver bevillinger til de mest
excellente forskere og har haft opdragende effekt på hele det europæiske
forskningsrum ved at styrke grundforskning og fri, forskerinitieret forskning
af højeste kvalitet. Den danske balance i det forskningsfinansierende system
med både strategisk forskning med umiddelbart innovationsafkast for øje og
fri, forskerinitieret forskning har hidtil været succesfuld hvis den bedømmes
ud fra Danmarks placering på den internationale forskningsrangliste. Men
det er indtrykket at den frie forskning er kommet for meget i defensiven
med de nye vinde der blæser i 2016, til skade både for videnskabens output
og impact.

25

VIDENSKABERNES SELSKAB

4

FORSKNINGSEVALUERING &
INCITAMENTSSTRUKTURER
De fleste forskere har et stort incitament til at levere forskning af høj
kvalitet. Ikke blot giver det glæde at skabe ny viden; det giver også adgang
til et internationalt fagligt fællesskab og åbner for et spændende arbejdsliv
med mange muligheder for udvekslinger og rejser. De seneste år har
man såvel i Danmark som i de lande vi sammenligner os med, etableret
en række nye evalueringsinstrumenter til at vurdere institutionernes
forskningsoutput. Disse spiller i stigende grad en rolle for fordelingen
af centrale forskningsmidler mellem universiteterne. Det har etableret
nogle nye formelle incitamentsstrukturer der har betydning ikke blot
for institutionerne, men også for den enkelte forsker. Som altid med
incitamentsstrukturer er det ikke garanteret, at de principper som på papiret
fungerer på institutionsniveau, også i praksis virker adfærdsregulerende
efter hensigten.
I Danmark benytter vi os af den Bibliometriske Forsknings-Indikator (BFI).
Den blev vedtaget i 2008, igangsat i 2009 og har været fuldt indfaset siden
2012. Formålet med BFI er at afspejle universiteternes forskningsaktivitet
og -kvalitet ved at måle på antallet af publikationer, samt deres kvalitet
26
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og gennemslagskraft. BFI, som administreres af Forskningsstyrelsen,
bygger på såkaldte autoritetslister over publikationskanaler (tidsskrifter,
konferenceserier, bogserier og forlag) der lever op til høje kvalitetskrav.
Listerne udarbejdes og revideres hvert år af fagpaneler sammensat af forskere.
I første omgang vælger de alle de tidsskrifter og andre publikationskanaler
som er vigtige inden for deres fagområde. I anden omgang inddeles
tidsskrifterne i to niveauer alt efter hvor centralt tidsskriftet eller konferencen
anses for at være for de enkelte fag. For bøger er det forlagets status som er
afgørende. En publikation i serierne fra det høje niveau 2 udløser flere point
(tre) end serierne på niveau 1 (et point). Hvis der er flere forfattere fra flere
institutioner der har skrevet en publikation sammen, deles pointene efter
antallet af institutioner, dog sådan at deres point per publikation ganges
med 1,25.
På baggrund af optælling af publikationerne beregnes et samlet antal
point for det enkelte universitetet. Det anvendes som led i næste
års finanslovsbevilling til universitetet. Siden 2009 vægter universiteternes indtjente uddannelsesbevilling 45% (tidligere 50%), deres
forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler 20% (tidligere 40%),
deres forskningsvirksomhed målt ved BFI 25% (tidligere 0%) og deres antal
af færdiguddannede ph.d.er 10% (tidligere 10%).

ER BFI UDTRYK FOR ’FORSKNINGSKVALITET’?
Kravet om fagfællebedømmelse er grundlæggende for vurderingen af
videnskabelighed. Det betyder at fagfæller, der ofte er anonyme, har
gennemgået bidraget kritisk og sagt god for at det kan udgives. BFI belønner
de forskningspublikationer der publiceres i de mest anerkendte kanaler
inden for de respektive fag. Når fagfællebedømmelsen fungerer optimalt,
er den en uovertruffen kvalitetsgaranti. Dog er det ikke usædvanligt at
se fagfællebedømmelser som er sjuskede, ikke informative og som klart
viser at fagfællen ikke har en tilstrækkelig dyb viden om artiklens faglige
indhold. En fagfælle som hører til en anden ”skole”, kan også skrive en
negativ rapport uden at tage stilling til artiklens faktiske bidrag. I en sådan
situation er det vigtigt at redaktøren træder i karakter og sikrer den faglige
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lødighed, men det sker ikke altid. Det er sædvanligvis et kriterium for en
publiceringskanals lødighed at den har international gennemslagskraft,
dvs. at den læses over hele verden. Det har givet særlige udfordringer for
discipliner som af naturlige grunde primært dyrkes på dansk og i Danmark.
Det gælder fx inden for fagene jura, dansk og dele af historie. Her har det
været nødvendigt at tilpasse kriterierne for at publikationerne kommer i
BFI-topkategorien - forhåbentlig uden at kvalitetskravene er sænket.
BFI-modellen, der udelukkende ser på antallet af publikationer og på
hvor de bliver publiceret, er meget forskellig fra den praksis der findes i
natur- og sundhedsvidenskaberne samt i de teknologiske fag. Her anvendes
traditionelt optællinger af citationer som et mål for kvalitet. Ideen er at jo
flere citationer et tidsskrift, en publikation eller en forsker opnår, jo større
gennemslagskraft og impact er der. Denne metode er dog meget følsom over
for publikationstraditioner inden for de enkelte videnskabelige felter. En
disciplin hvor hver forsker bidrager lidt til mange korte artikler med mange
medforfattere, har en helt anden citationsfordeling end et hvor den enkelte
forsker uden medforfattere skriver få, lange afhandlinger. Særligt inden for
humaniora og visse samfundsvidenskaber anses antallet af citationer ikke for
et sikkert redskab til måling af forskningens kvalitet. Det var en af grundene
til at man i BFI valgte at tælle publikationer i stedet for citationer og at
tildele point efter tidsskriftets kvalitetsniveau. Da fagdisciplinerne således
tilstræbes målt med samme alen, kan man, i princippet, sammenligne inden
for samme fag. Nogle vil mene at man også kan sammenligne på tværs af fag
og universiteter, men det er meget omdiskuteret.
BFI-modellens intention var at måle udviklingen af universiteternes samlede
forskningsproduktion, men ikke at registrere og måle den enkelte forskers
produktion. Da tildelingen af en stor del af universiteterenes forskningsmidler
bygger på disse BFI-points, er der dog klare incitamenter for rektorer, dekaner
og institutledere til at bruge forskningsmålingen ved ansættelser, fordeling
af forskningstid, avancementer, etc. Derfor er det ikke overraskende at
modellen direkte eller indirekte bliver brugt som styringsmiddel ved mange
institutioner. Derved kan valget af forskningsindikator ændre forskningens
indhold ved at indføre nye incitamenter for forskerne. Hvis publicering i
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et niveau 2-tidsskrift øger muligheden for ansættelse ved et institut eller
udløser en konkret lønbonus, vil det være et stærkt incitament til at vælge et
forskningsprojekt som ”passer” til pågældende tidsskrift og dets redaktører.
Derfor kan BFI-systemet virke hæmmende på den risikofyldte forskning
hvor sandsynligheden for at mislykkes er større end i mainstream forskning.
Da det virkeligt fremragende tidsskrift giver lige så mange point som det
der bare er godt, kan BFI medvirke til mainstreaming inden for de enkelte
forskningsfelter, snarere end til radikale nybrud såvel inden for som på
tværs af etablerede discipliner.
Ligeledes tilskynder systemet til at publicere mange og relativt korte artikler
med mange medforfattere frem for større, sammenhængende arbejder med
en enkelt eller få forfattere. Derved kan incitamentsstrukturen, der er en del
af BFI-modellen, medføre at forskerne deler deres forskning op i mindre
bidder som publiceres hver for sig. En sådan strategi giver naturligvis
et større antal publikationer, men resulterer måske også i formindsket
gennemslagskraft per publikation da kvaliteten som regel falder.
Det kræver altid mod, vision, styrke og integritet at opbygge et helt nyt
eller grænseoverskridende forskningsområde. Erfaringer viser at det er den
risikofyldte forskning som i sidste ende kan producere paradigmeskiftende
viden. Vi opnår ikke forskning i Nobelprisklasse uden at der også er plads
til og anerkendelse af den skæve og risikofyldte forskning. Det fremmer BFI
ikke nødvendigvis.
Et andet problem med bibliometriske systemer, herunder BFI, er at de er
tilbageskuende. Det kan tage lang tid fra forskningsprojektets start indtil
den første artikel er publiceret. På nogle forskningsområder er det ikke
usædvanligt med et tidsforløb på op til fem år eller mere. I denne periode sker
forskningsudvekslingen eksempelvis via deltagelse i konferencer, gennem
working papers og i den seneste tid i stigende grad gennem mere uformelle
publiceringer på nettet. Når artiklen endelig bliver publiceret i et tidsskrift
eller en bog, har forskningen allerede bevæget sig videre. Tidsskrifterne har
derfor i høj grad mistet deres tidligere rolle som centrale nyhedsformidlere,
men BFI er blind over for disse ændringer i kommunikationsformer.
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Når det så er sagt, er en forsker med et højt BFI eller citationsindeks med
stor sandsynlighed en højt begavet forsker der forstår at ’spille spillet’ og at
producere forskning af høj kvalitet. Derfor kan det være fornuftigt at bruge
BFI som et element i en generel vurdering, men det er uhensigtsmæssigt at
bruge den mekanisk og ureflekteret. Det er afgørende at universiteternes
incitamentssystem ikke giver anledning til at forskningen ensrettes og at
mainstreaming bliver normen. Dette gælder ikke blot i vurderingen af
den enkelte forsker, men lige så vel i vurderingen af større eller mindre
forskningsmiljøer. Den fremragende forskning er i sin natur nytænkende,
grænseoverskridende, nysgerrig og innovativ. Et godt eksempel er den
forskning i gæringsprocesser som med inspiration fra Pasteur blev etableret
på Carlsberg i slutningen af 1800-tallet. Herfra går en udbrudt linje såvel
til den enestående danske tradition for banebrydende grundforskning
i proteiner som til de globalt markedsførende danske bioteknologiske
virksomheder som Novo og Novozymes. Effekterne af god forskning ses med
andre ord ikke kun på den korte bane. Universiteternes incitamentssystem
bør afspejle dette.
Selvom BFI-modellen ikke passer perfekt til alle fag og alle universiteter,
finder Danske Universiteter at der ikke for nuværende er alternativer. At lade
evnen til at tiltrække eksterne midler tælle alene som den gjorte tidligere,
vil være forkert inden for en række fagområder, for eksempel i dele af
humaniora, samfundsvidenskab eller matematik. Det vil også være dyrt og
besværligt at lade paneler af fagfolk vurdere kvaliteten af hvert institut og
universitet som man har gjort i Storbritannien. Danmark er et lille land
hvor mange fag kun findes et eller to steder, og det gør en sammenlignende
evaluering særlig kompleks. Selvom BFI-modellen aktuelt er fast forankret
i den danske universitetsverden, anbefaler vi dog at der lyttes til den
udbredte kritik af modellen, blandt andet fra dele af naturvidenskab, teknisk
videnskab, medicin og life science.
I verden omkring os forsker man intensivt i hvordan effekterne af evalueringsog incitamentsstrukturer påvirker forskningens praksis, og hvordan man kan
bruge den viden til at gentænke evaluerings- og incitamentsstrukturerne. Et
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af de bedste eksempler på dette er det såkaldte Leiden Manifesto; publiceret
i 2015 i Nature - et af verdens mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter.
Baseret på omfattende forskning opstiller Diana Hicks, Paul Wouters og
kolleger 10 principper for en fremtidig forskningsevaluering der kombinerer
grundige statistikker med dyb indsigt i de konkrete forskningsfelter. Pointen
er at kvantitative analyser er et vigtigt instrument for forskningsevaluering,
men de kan ikke være et mål i sig selv; og eftersom forskere som alle andre
lynhurtigt optimerer i forhold til dem, og ikke nødvendigvis i forhold til
abstrakte ideer om kvalitet eller impact, skal de holdes under skarpt opsyn.
Tal er vigtige, men de kan ikke erstatte det grundlæggende ansvar for at
turde satse, prioritere, understøtte og lede.
Et andet eksempel er det engelske projekt Researchfish der er nævnt ovenfor.
Her forsøger man i et tæt samarbejde mellem forskere, evaluatorer,
offentlige og private fonde og finansieringskilder at opstille nye mål for
forskningens outcome og impact på tværs af discipliner og landegrænser. Vi
anbefaler at man i Danmark går i tæt dialog med sådanne initiativer og
sammenligner med den danske virkelighed og bruger denne viden til at
informere fremtidige politiker.

NY HJEMMESIDE GIVER OVERBLIK OVER
DANSK FORSKNING
Styrelsen for Forskning og Innovation har lanceret et nyt IT-system og en
hjemmeside som understøtter den bibliometriske forskningsindikator.
BFI-systemet giver adgang til opgørelser over dansk forskningsaktivitet
og er udviklet af Schultz Information A/S. Hvis man registrerer sig som
bruger i BFI-systemet, har man mulighed for at stille forslag om nye
tidsskrifter, bogserier, konferenceserier eller forlag som man mener
bør udløse point i BFI. Alle har mulighed for at stille forslag, og der
kan stilles forslag hele året rundt.
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5

ANBEFALINGER

Videnskab er grundlag for ny viden, fremtidssikrede og opdaterede
uddannelser, innovation til vækst og velfærd for samfundet og som grundlag
for politiske og administrative beslutninger.
Det gælder for alle forskningsområder: humaniora og samfundsfag, naturog life science, teknisk videnskab og medicin. Den skarpe opdeling mellem
forskningshovedområderne er aftagende, og der er en udstrakt grad af
interdisciplinaritet og konvergens. Grundforskning og anvendelsesorienteret
forskning er ikke blot komplementære, men i tiltagende grad overlappende.
Den udstrakte anvendelse af big data med tilhørende metoder overalt fra
tekstanalyse over klimaprognoser til adfærdsmodeller er et godt eksempel
på dette.
Det er veldokumenteret nationalt og internationalt at den bedste forskning
skaber det bedste grundlag for både viden og innovation. ”There is applied
and not yet applied research”, har rektor på Cambridge, Sir Leszek Borysiewicz
gentaget igen og igen. Det handler om kvalitet og ikke andet; men også om
at tænke prioriteringer og incitamenter, outcome og impact på den lange bane.
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Den bedste forskning skaber også innovation, og samfundets mulige brug
af forskningen er en central overvejelse for alle. Hvor det samfundsnyttige
aspekt for 25 år siden kunne være fremmed for nogle forskere, er det nu et
positivt mål for forskerne at dele viden med samfundet og se at resultaterne
fører til innovation for industri, offentlige arbejdspladser og institutioner.
Forskning er set i fugleperspektiv ikke for den enkelte forskers karriere. Vi må
huske at italesætte at forskning er et fælles gode, noget vi giver til hinanden.
Det handler om at skabe vigtige, vægtige og væsentlige videnskabelige
publikationer; de skal kunne gøre sig gældende på internationalt excellent
niveau og have langsigtet værdi. Det fokus styrker kvaliteten, på den korte
og på den lange bane. I det store billede må det ikke handle om den enkelte
forskers kortsigtede ønske om mange små publikationer af hensyn til at pleje
eget CV; vi må tage et perspektiv der ser både det samlede forskningsniveau og
forskerens egen langsigtede succes. Der er forskellige traditioner for formidling
og publikation, men målet må være den bedste forskning publiceret bedst
muligt. Viden der ikke er delt, eksisterer ikke.
Forskningens anseelse i samfundet er under kritisk debat, og forskningens
fremtid afhænger af samfundets anerkendelse. Ved lav anerkendelse af
forskningens betydning for samfundet lukker forskningsmidlerne ned.
Forskning skal være uangribelig og ordentlig med høj integritet og uden
uredelighed og smarte genveje. The Danish Code of Conduct for Research
Integrity9 er et skridt på vejen. Hvis samfundet mister tilliden til forskningens
integritet og troværdighed, er området truet.
Vi må fastholde samfundets bevidsthed om at forskning er nødvendig for
et godt samfund i morgen. Det indebærer at ”fornemmelsen for forskning”
skal styrkes hos alle i samfundet: befolkningen, industrien, det politiskadministrative system, så alle anerkender nødvendigheden af forskning
for et godt og stærkt dansk samfund fremover. Vi skal ”tale forskningen
op” og dele vores glæde og begejstring - og forklare nytteværdien. Det bør
starte i skolerne fra de første klassetrin og styrkes hele vejen op igennem
skolesystemet.
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Besparelserne på dansk forskning og på universiteterne understreger
nødvendigheden af fokus på kerneydelsen og den bedste kvalitet. Der
må ikke spildes ressourcer på udenværker med unødigt bureaukrati og
”hjælpetropper” hvor der snart er ansat flere til at stimulere, igangsætte,
følge, formidle, akkreditere, evaluere, administrere og kontrollere end der
er ansatte til at forske.
Vi må bevæge os frem mod nye dyder på forskningsområdet med fokus
på den allermest fremsynede frontlinjeforskning fra alle områder og
med udgangspunkt i humboldtsk forskningsfrihed og kvalitet som eneste
bedømmelseskriterium. Vi skal holde fast i meritokratiet fordi forskning er
elitær. De bedste forskere skal have forskningsmidlerne så vi udnytter de
begrænsede midler bedst muligt. Vi skal styrke den nysgerrighedsdrevne
forskning der skaber ny viden vi end ikke vidste vi havde brug for - og
som samfundet kan få gavn af. Vi skal fortsat skabe viden til glæde og i
sammenhæng med kunsten og de evigt gyldige spørgsmål om verdensrum
og naturens love, kultur og væren.
Vi skal dele vores viden og engagere samfundet. Forskerne skal selv både
undervise og formidle og på den måde gøre det uomgængeligt nødvendigt
for Danmark at satse massivt på forskning.
Den danske historie er fuld af gode eksempler på forskningens betydning for
samfundet og industrien: Niels Bohr, atommodellen og kvantemekanikken;
August Krogh og Novo Nordisk; Bryggeren, Louis Pasteur, Emil Chr.
Hansen og Carlsberg. Perlerækken af danske proteinforskere, Chr. Hansen
og Novozymes er alle eksempler på tætte koblinger mellem fremragende
grundforskning og forskningsbaserede virksomheder med afgørende
betydning for samfundet. Ligeså er betydningen af den humanistiske
forskning i kommunikation uvurderlig for vores håndtering af de teknologiske
landvindinger fra internettet til big data, og forskningen i nationalstatens
sprog, litteratur, historie og placering er afgørende for samfundets evne til at
begå sig i en stadigt mere globaliseret verden.
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De næste år bliver de mest krævende i lang tid for det danske forskersamfund
- og alle gode kræfter må engageres og hjælpes ad. Uenighed skaber splid Babelstårnet blev ikke bygget færdigt. Videnskabernes Selskab er fra 1742 og
har virket i tider der var mere udfordrende end lige nu. Den internationale
situation er alvorlig samtidig med at konkurrencen og udviklingen på
forskningsområdet globalt er massiv og tættere på end før; så det er nu, det
er nu - og det er den, der gør det, som gør det.
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KONKRET ANBEFALER VI AT:
1.		

Alle i forskersamfundet må fokusere på kvalitet og integritet i forskningen.

2.		

Uddannelses- og Forskningsministeriet må koordinere udviklingen af
fælles kriterier for vurdering af videnskabens samfundsmæssige betydning,
økonomisk, socialt og kulturelt, og gøre det på baggrund af internationale
erfaringer med sådanne vurderinger.

3.		

Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet må i fællesskab
sikre at forskningsbaserede uddannelser som motor for videnssamfundet
styrkes.

4.		

Fondene, Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne må sikre
at dansk grundforskning bevares og styrkes som betydningsfuldt afsæt for
fremtidens forskning af alle typer.

5.		

Folketinget og regeringen må sikre at forskningsmidlerne via de offentlige
fonde genetableres på 2015-niveau og styrkes yderligere med 500 mil. kr. til
Det Frie Forskningsråd.

6.		

De private fonde bør udvikle deres muligheder for at give støtte til dansk
forskning.

7. 		

Universiteternes budgetter må styrkes, og bureaukratiske reguleringer af
forskningen må minimeres.

8.		

Alle forskere og forskningsadministratorer må bidrage til at forskningens
betydning for samfundet demonstreres og formidles.

9.		

Forskerne, universiteterne, centraladministrationen og forskningspolitikerne
i Danmark bør gå i tæt dialog med initiativer som Researchfish og Leiden
Manifesto for at sammenligne dem med den danske virkelighed og bruge
den viden til at informere fremtidige politiker.
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BILAG 1
PROGRAM
Forskningspolitisk Årsmøde 2016
Torsdag d. 10. marts 13.00 - 17.00
H.C. Andersens Boulevard 35, 1. sal
13.00

Professor Kirsten Hastrup, præsident for Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab byder Velkommen

13.05

Professor Henrik Balslev, formand for Forskningspolitisk Udvalg:
Introduktion til Årsmødet 2016

13.15

Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs

13.30

Spørgsmål til ministeren

13.45

Sarah de Rijcke, Centre for Science & Technology Studies
(CWTS), Leiden
– ”Accounting for Impact: Evaluation practices and the Effects of Indicator Use”

14.05

Christina Moberg, Professor KTH Stockholm, Præsident Det Kungl.
Vetenskapsakademien – ”Top-down eller bottom-up i forskningen”

14.25

Spørgsmål og diskussion

14.45

Kaffepause i Ny Mødesal (3. sal)

15.15

Tore Duvold, Vicedirektør Innovationsfonden
– ”Fra idé til værdi”

15.30

Professor Kirsten Drotner, FPU
– ”Hvad giver forskningen tilbage til samfundet?”

15.45

Professor Andreas Roepstorff, FPU
– ”Forskning der Flytter: Erfaringer og Anbefalinger”

16.00

Spørgsmål og diskussion

16.40

Øl og vand i Ny Mødesal (3. sal)

38

FORSKNINGSPOLITISK ÅRSMØDE | 2016

BILAG 2
Medlemmerne af Forskningspolitisk Udvalg i Videnskabernes Selskab
pr. 25. januar 2016
Professor, ph.d. Henrik Balslev (formand)
Dept. of Bioscience, Aarhus Universitet
henrik.balslev@biology.au.dk
Centerleder, professor, dr.phil. Kirsten Drotner
Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
drotner@sdu.dk
Professor, dr. scient. Nils O. Andersen
Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
noa@science.ku.dk
Professor, dr.med. Liselotte Højgaard
Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
lottepet@rh.dk
Professor, dr.econ. Katarina Juselius
Økonomisk Institut, Københavns Universitet
katarina.juselius@econ.ku.dk
Professor, MSO Andreas Roepstorff
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
andreas.roepstorff@cas.au.dk
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NOTER
1

”Den samfundsøkonomiske betydning af Bohrs opdagelse!”, af John Renner Hansen,
i Atommodellen 100 år, Niels Bohr Instituttet 2013”, med reference til Nature
2013;488,7409:5-124

2

Se Gunnar Öquist, tidligere mangeårig generalsekretærsekretær for Nobelkomiteen:
Fostering breakthrough research: A comparative study. Gunnar Öquist & Mats Benner, 2012,
Akademirapport, Kungl.Vetenskapsakademien

3

Sinkjær, T & L Højgaard. Forord til ”Nysgerrighed betaler sig”
- Danmarks Grundforskningsfond, 2013.

4

Björk, B-C., Roos, A. & Lauri, M. (2009). ”Scientific journal publishing: yearly volume and
open access availability” Information Research, 14(1) paper 391. Available online at http://
www.informationr.net/ir/14-1/paper391.html

5

Directory of Open Access Journals: https://doaj.org/

6

Forskningsråd og fonde: Erfaringer med krav om formidling som bevillingsforudsætning. 2014.
København: Uddannelses- og Forskningsministeriet. Se: http://ufm.dk/publikationer/2015/
filer/forskningsrad-og-fonde_-erfaringer-med-krav-om-formidling.pdf

7

Forskningsråd og fonde: Erfaringer med krav om formidling som bevillingsforudsætning,
Uddannelses og Forskningsministeriet, 2014
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Uddannelses- og Forskningsministeriet: http://ufm.dk/publikationer/2014/the-danishcode-of-conduct-for-research-integrity

40

PRINTED IN DENMARK
ISBN 978-87-7304-398-1

