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Abstract 
The subject of this dissertation is the changes taking place in Danish research policy and the  

associated consequences for public research. The changes date back at least to the founding of the 

Polytechnic College in 1829 implying a focussing of public research on utilization. Over the years 

this focus has been sharpened as illustrated by the political initiatives of the last few years. The 

most salient example being the university reform of 2003 requiring university boards to have an 

external majority and chairman. Other examples are the laws of 1999 and 2004 which, respectively, 

made it possible for public research institutions to patent research results and found companies 

exploiting research results as well. 

 

To examine this trend I pose the main question: How do the research policy changes affect the 

character of public research? Ideally the answer to this question, by contributing new knowledge to 

the issue, can qualify the discussions of the public and its representatives concerning research 

policy. To do so, the main question is organised into three more specified questions: 

 

1. What is the background for the changing research policy? 

2. How is the research policy changing? 

3. How is public research changing? 

 

In answering the first question, theoretical arguments for separating research and politics as well as 

theories about historical developments affecting research policy are examined (chapters three and 

four). The second question is addressed by analysing the existing research on research policy 

initiatives (chapter six). The third question is examined by analyzing publicly available statistics on 

research (chapter seven).The answering of these questions is guided primarily by the theories of 

Sheila Slaughter et al. (1999; 2004) and Michael Gibbons et al. (2004; 2007) respectively, to assess 

whether or not their expectations of specific changes in national research policies and public 

research are applicable in the case of Denmark. The theories are presented in chapter five. In 

chapter two the methodical choices and the choice of critical rationalism as theory of science is 

explained. 

 

The conclusion presents an answer to the question of whether or not the theories of Slaughter et al. 

and Gibbons et al. can be applied to Danish research policy and whether these theories can be 



substantiated in predicting commercial public research. Furthermore, the situation of academic 

freedom in public research institutions is also considered. 

 

Ending the dissertation, the societal consequences of these changes are put into perspective and a 

compromise concerning the management of the universities is put forward. 
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Kapitel 1 – Præsentation af undersøgelsen 
 

1.1 Indledning 
Den offentlige forskning i Danmark har i de seneste år ændret karakter. Det er sket som resultat af 

en sammensat proces, der mindst strækker sig tilbage til oprettelsen af Polyteknisk Læreanstalt i 

1829. En vigtig årsag til denne proces er den voksende politiske indflydelse på den offentlige 

forskning. Et eksempel er Folketingets oprettelse af det teknisk-videnskabelige forskningsråd i 1946 

under Akademiet for de tekniske videnskaber. De seneste årtier byder dog på langt mere sigende 

eksempler, hvoraf særligt indførelsen af universitetsbestyrelser med eksternt flertal med 

universitetsreformen fra 2003 er fremtrædende. Generelt er udviklingen karakteriseret ved, at 

forskningspolitikken i dag organiserer forskningen mere heteronomt end tidligere. Det vil sige, at 

forskningspolitikken i stigende grad organiserer forskningen efter, hvad samfundet ønsker og stiller 

af krav. I Danmark rummer sådanne ønsker og krav især kommercielle hensyn. Et resultat af denne 

udviklingsproces er, at én type viden vinder frem på bekostning af en anden. Det er den 

sammenhæng, jeg vil se nærmere på. 

 

I flere tilfælde er det blevet understreget, at forandringer af forskningspolitik gør det presserende at 

undersøge følgerne for forskningen (Bimber & Guston 1995:556; Mirowski & Sent 2008:675). 

Tanken er, at forskningspolitikken forandrer sig, og at det har vigtige konsekvenser for 

forskningens karakter. Opfordringerne til at undersøge forandringerne af forskningens karakter har 

dog ikke givet anledning til en sådan undersøgelse af danske forhold. Der er redegørelser for dansk 

forskningspolitik (Hansen & Jensen 1995; Hansen 1996; Aagaard 2000; Mejlgaard et al. 2002; 

Wright & Ørberg 2008), men disse belyser ikke konsekvenser for den offentlige forsknings karakter 

i et moderne forskningsafhængigt samfund som det danske. Der er eksempler på udenlandske 

undersøgelser, hvor det bliver vurderet, hvordan forskellige omstændigheder påvirker forskningens 

karakter (Mirowski & Van Horn 2005; Laudel 2006), men disse er case-specifikke, hvorfor de ikke 

nødvendigvis siger noget om den generelle udvikling. 

 

På den baggrund kan undersøgelsen ideelt set bidrage med hidtil ukendt og vigtig viden om 

forskningspolitikkens indflydelse på den offentlige forsknings karakter generelt, således at 

offentligheden såvel som dens repræsentanter kan diskutere forskningspolitik og tage beslutninger 

på et mere kvalificeret grundlag, endog i et år, hvor universitetsloven skal op til revision. 
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1.2 Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 
Det er med ovenstående hensigt og interesse, at jeg stiller og besvarer følgende 

problemformulering: 

 

Hvordan påvirker forandringen af forskningspolitikken den offentlige forsknings karakter? 

 

Besvarelsen sker særligt på baggrund af tre teorier om samtidens forskningspolitik og forskning. 

Den første er blandt andre formuleret af Sheila Slaughter (f. 1944). Gruppens vurdering er, at 

forskningen ændrer karakter som følge af, at den bliver kommercialiseret. Den proces betegner de 

som udbredelse af akademisk kapitalisme defineret som: ”…institutional and professorial market or 

marketlike efforts to secure external moneys…” (Slaughter & Leslie 1999:8). Akademisk 

kapitalisme indebærer således en prioritering af kommerciel forskning. Definitionen har dog den 

ulempe, at den drejer sig om forskeres og universiteters institutionelle handlinger, hvorfor den ikke 

fx dækker forskningspolitiske tiltag.  

For både at dække forskningspolitik og forskning vil jeg definere kommercialisering af forskning 

som handlinger med det sigte at anvende forskning til national økonomisk vækst. Denne definition 

lægger sig tæt op ad Slaughter et al.’s bestræbelser, da de gentagne gange netop vender tilbage til 

ønsket om national økonomisk værdiskabelse som begrundelse for ændringer i forskningspolitikken 

og i forskningen (Slaughter & Leslie 1999:40; Slaughter & Rhoades 2004:29). 

 

Den anden teori er udviklet af Michael Gibbons (f. 1939), Helga Nowotny (f. 1937) og en række 

andre forskere. Udgangspunkter er her, at én form for forskning er ved at blive suppleret af en 

anden (Gibbons et al. 2004:14). Gibbons et al. skelner analytisk mellem de to former for forskning 

ved at betegne dem som modus 1 og modus 2 vidensproduktion. Gruppen vil ikke bedømme, 

hvorvidt den ene modus er normativt bedre end den anden, men holder sig til en vurdering af, 

hvordan forskningen ændrer karakter (ibid.:1). Modus 1 forskningen er karakteriseret ved at foregå 

isoleret fra det øvrige samfund i højt specialiserede og stabile miljøer i overensstemmelse med 

interesser indenfor de enkelte discipliner (ibid.:3). Derimod er modus 2 forskning karakteriseret 

ved, at forskningen sker med et anvendelsesorienteret sigte ved flere forskellige typer institutioner 

og i midlertidige grupper, hvis sammensætning afspejler formålet med forskningen, hvorfor dens 
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medlemmer kan være repræsentanter for forskellige forskningsdiscipliner, stat, marked eller andre 

institutioner i samfundet (ibid.:3). 

 

Derek Bok (f. 1930) har formuleret den tredje teori. Den fremhæver kommercialiseringens 

konsekvenser for forskningsfriheden, som ingen af de to andre teorier forholder sig lige så eksplicit 

til. Teorien bliver anvendt i mindre omfang end de to andre teorier, men vil ligesom dem blive 

yderligere forklaret i kapitel 5. 

 

Inden yderligere udfoldelse af undersøgelsen er det nødvendigt at præcisere, hvad der menes med 

en række begreber i problemformuleringen. ”Forskningspolitik” skal forstås som ”…the collective 

measures taken by a government in order, on the one hand, to encourage the development of 

scientific and technical research, and, on the other, to exploit the results of this research for 

general political objectives.” (Salomon 1977:44f). Definitionen har denne dobbelte karakter, fordi 

der i forskningspolitikkens navn bliver argumentet for både understøttelse af forskning og 

udnyttelse af forskning. Det er i sig selv et spørgsmål, hvad “forskning” er, men jeg har valgt at 

gøre brug af en generel definition fra Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD), som lyder: ”… creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the 

stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of 

knowledge to devise new applications.” (OECD 2002:30). Definitionen har den fordel, at den er 

tilstrækkelig bred til at dække den offentlige forskning fra humaniora til naturvidenskab. Den 

dækker således, hvad man på dansk kalder ”forskning og udviklingsarbejde” og på engelsk 

”research and development”, herunder udviklingen af ny teknologi. Samtidig har den også den 

fordel, at den gør det muligt at anvende forskningsstatistik indsamlet i overensstemmelse med 

definitionen. Med ”offentlig” forskning menes forskning udført alle andre steder end i det private 

erhvervsliv, hvilket kort sagt er forskning ved højere læreanstalter, universitetshospitaler, private 

ikke-erhvervsdrivende fonde og organisationer samt under staten generelt såsom ved 

sektorforskningsinstitutter såvel som ved museer. Den definition stammer fra Dansk Center for 

Forskningsanalyse (CFA) (2008a:3). Forskningens ”karakter” er opgjort som videnskabeligt 

hovedområde, forskningsart, strategiske forskningsområder og er forstået som forskningsfrihed, 

hvilket begrundes i kapitel 5 ud fra Slaughter et al., Gibbons et al. og Bok. 
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For at besvare problemformuleringen er det nødvendigt at behandle dens dele særskilt. Derfor 

opstiller jeg tre undersøgelsesspørgsmål: 

 

1. Hvad er baggrunden for forandringen af forskningspolitikken? 

2. Hvordan har forskningspolitikken forandret sig? 

3. Hvordan har den offentlige forskning ændret sig? 

 

Det første spørgsmål drejer sig om baggrunden for forandringen af den offentlige forskning. I 

besvarelsen af det ser vi i kapitel 3 på brede teoretiske synspunkter på den moderne, demokratiske 

stats adskillelse af forskning og politik. I kapitel 4 ser vi på de forskelligartede grunde til de 

forskningspolitiske forandringer efter 2. verdenskrig. Det første spørgsmål sætter altså den ændrede 

forskningspolitik i et historisk perspektiv, hvilket gør det lettere at forstå forskningspolitikkens 

ændringer og derved også forandringerne af den offentlige forskning. 

Det andet spørgsmål handler om, hvordan selve forskningspolitikken har ændret sig, hvilket der 

analytisk bliver redegjort for i kapitel 6. Det tredje spørgsmål gælder, hvordan den offentlige 

forskning har ændret sig, og det bliver besvaret ved analyser af statistik præsenteret i kapitel 7. 

 

Der er andre potentielle kilder til forandring af forskningen end den kilde, jeg har sat fokus på i 

problemformuleringen. Det illustreres i figur 1.1. 
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Figur 1.1 

Illustration af mulige kausale sammenhænge mellem den offentlige forskning og dens omgivelser 

 
 

Pilene i figuren repræsenterer de mulige, kausale sammenhænge mellem den offentlige forskning 

og dens omgivelser. Foruden påvirkninger fra forskningspolitikken og det øvrige samfund er der 

også påvirkninger fra en globaliseret verden repræsenteret ved de fire yderste pile. 

Problemformuleringens fokus er repræsenteret ved den grønne pil. Baggrunden for forandringerne 

af forskningspolitikken er repræsenteret ved de blå pile, og den offentlige forsknings mulige 

påvirkning af det øvrige samfund er repræsenteret ved den røde pil. 

 

Spørgsmålet er, om det er den ændrede forskningspolitik, som er den primære årsag til 

forandringerne af den offentlige forsknings karakter, eller om det er nogle af de andre, mulige 

årsager. I nogle tilfælde er det muligt at se en sammenhæng mellem forskningspolitiske 

beslutninger og ændringer af forskningen, mens det i andre tilfælde ikke er muligt, hvorfor det ikke 

på forhånd kan afgøres, hvilke årsager der påvirker forskningen. Min vurdering af, om Slaughter et 

al.’s og Gibbons et al.’s teorier kan bruges til at forklare sammenhængen mellem forskningspolitik 

og offentlig forskning, er således en belysning af, om der kan være en sammenhæng mellem disse, 

og i givet fald en belysning af hvilken karakter, den har. 

 

Forskningspolitik 

Den offentlige forskning 

Det øvrige samfund 
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1.3 Undersøgelsens opbygning 
Undersøgelsen er opbygget af en række forskelligartede elementer, som ses skitseret i figur 1.2. 

 
Figur 1.2 

Argumenter og dokumentation for undersøgelsens konklusion 

 
Kilde: Tilpasset efter Rienecker & Jørgensen 2005:303. 

 

Den empiriske dokumentation af konklusionen består af forskningsresultater om forskningspolitik 

og af forskningsstatistikker. Forskningsresultaterne om forskningspolitik drejer sig om de 

væsentligste forskningspolitiske tiltag siden 2. verdenskrig og bliver i kapitel 6 brugt til at 

analysere, hvordan forskningspolitikken har forandret sig. Statistikkerne er opgørelser over den 

offentlige forskning. De anvendes i kapitel 7 til at analysere, hvordan forskningen har ændret sig. 

Statistikkerne går i nogle tilfælde tilbage til 1997, i andre til 1987 og i et enkelt tilfælde helt tilbage 

til 1977. 

 

Undersøgelsens konklusion 

Videnskabsteori og teori: 

 Kritisk rationalisme 

 Teorier om baggrunden for ændringerne af 

forskningspolitikken 

 Teorier om adskillelsen af politik og 

forskning 

 Teorier om forskningspolitikkens 

indflydelse på forskningen 

Metodekritik: 

 Argumenter for og imod undersøgelsens metode og 

konklusion 

Dokumentation for konklusionen: 

 Forskningsresultater om 

forskningspolitik 

 Forskningsstatistik 
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Sammenhængen mellem den empiriske dokumentation og konklusionen etableres af undersøgelsens 

videnskabsteori og teori. Det videnskabsteoretiske udgangspunkt er kritisk rationalisme, hvilket 

bliver begrundet i starten af næste kapitel. Desuden er der tre grupper af teorier. Den ene handler 

om adskillelsen af forskning og politik, hvilket der bliver redegjort for i kapitel 3. Den anden drejer 

sig om baggrunden for forandringerne af forskningspolitikken og bliver gennemgået i kapitel 4. Den 

tredje er de tre teorier om forskningspolitikkens indflydelse af forskningen, der præsenteres 

yderligere i kapitel 5.  

 

Diskussion af og begrundelsen for metoden bag konklusionen sker i kapitel 2, og diskussion af 

konklusionens styrke sker i kapitel 10. Desuden fortolkes og diskuteres resultaterne fra kapitel 6 og 

7 i kapitel 8, som samlet munder ud i besvarelsen af problemformuleringen i konklusionen 

præsenteret i kapitel 9. 

 

Med hensyn til det samlede empiriske materiale er det nødvendigt at redegøre for min 

periodeafgrænsning. Den ideelle periodeafgrænsning er svær at fastslå, da det er usikkert, hvornår 

relationen mellem forskningspolitikken og den offentlige forskning for alvor begyndte at ændre sig. 

Det er dog klart, at den udvalgte periode skal begynde før skelsættende begivenheder, så det er 

muligt både at belyse, hvad der er sket før og efter sådanne begivenheder. Som nævnt kan den 

samlede udvikling spores mindst tilbage til 1829, men et andet bud på en periodeafgrænsning er fra 

1960’erne og frem, da forskningspolitikken først fra slutningen af 1960’erne for alvor begynder at 

blive formuleret (Andersen 2002:58). Når jeg alligevel koncentrerer mig om tiden fra og med 

slutningen af 1980’erne i de fleste statistikker skyldes det, at analysen af forskningspolitikken i 

kapitel 6 viser, at det særligt er med universitetsreformen i 1992 og Forskningsministeriets 

oprettelse i 1993, at forskningspolitikken organiserer forskningen heteronomt, hvorfor 

sammenhængen mellem forskningspolitik og forskning kan tænkes at være særligt tydelig herefter. 

 

1.4 Undersøgelsens dobbelthed og mit eget forhold til genstandsfeltet 
Det meste forskning beskæftiger sig med noget andet end den aktivitet, som forskningen selv 

indebærer. Imidlertid er det ikke tilfældet her, fordi mit genstandsfelt netop er forskning, hvorfor 

min undersøgelse har en vis dobbelthed. Den betyder, at det undersøgende blik selv er en del af 

genstandsfeltet. Derfor er det rimeligt at spørge, hvad mit forhold til genstandsfeltet er. Som 

universitetsstuderende og studentermedhjælper på det samfundsvidenskabelige fakultet kan jeg ikke 
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undgå at have holdninger til og interesser i universitetsforskningen. Det betyder, at jeg 

rekonstruerer mit felt via undersøgelsens repræsentation af det og konstruerer det ved dagligt at tage 

del i selve institutionen Københavns Universitet. På den baggrund kan man anlægge det perspektiv, 

at undersøgelsen er et forsøg fra universitets side på at vinde terræn over for forskningspolitikken. 

Undersøgelsen er jo et forsøg på en videnskabeliggørelse af forskningspolitikken og dens 

konsekvenser. Risikoen i den forbindelse er, at jeg blot reproducerer mine eller mit felts snævre 

interesser og derved gør undersøgelsen uvidenskabelig og uanvendelig. Løsningen er at gøre 

undersøgelsen så gennemsigtig som muligt. 

  

1.5 Procesbeskrivelse 
I løbet af specialeprocessen blev problemformuleringen løbende ændret i takt med, hvordan min 

erkendelse udviklede sig. Her vil jeg særligt fremhæve et enkelt tilfælde. Jeg havde i begyndelsen af 

processen gjort mig tanker om et mere omfattende speciale, men på et tidspunkt stod det klart, at 

genstandsfeltets kausale sammenhænge ikke er så enkle som umiddelbart forventet. Det indebar, at 

det gik op for mig, at den eksisterende forskning og den indsamlede empiri ikke kunne danne basis 

for konklusioner om vidt forgrenende konsekvenser af den forandrede forskningspolitik. På den 

baggrund fravalgte jeg for det første at fastslå følgerne af forskningspolitikken for flere af 

forskningens karakteristika end de, som nævnt i afsnit 1.2, og for det andet at forklare de 

samfundsmæssige konsekvenser af udviklingen. I stedet koncentrerer jeg mig om sammenhængen 

mellem forskningspolitikken og kommercialiseringen af forskningen. 
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Kapitel 2 – Undersøgelsens videnskabsteori og metode 

 

2.1 Indledning 
Hensigten i dette kapitel er at redegøre for de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, der 

ligger til grund for undersøgelsen. Da undersøgelsen bygger på ontologisk og epistemologisk 

realisme, virker kritisk rationalisme som et oplagt videnskabsteoretisk valg. Til at belyse 

forskningspolitikkens udvikling har jeg valgt hovedsageligt at anvende tidligere undersøgelser og 

analyser frem for selv at indsamle empiriske materiale. Hvad angår selve forskningens karakter, har 

jeg valgt hovedsageligt at bygge på officiel forskningsstatistik. Disse valg vil blive begrundet for 

nedenfor. 

 

Dette kapitel redegør således for undersøgelsens videnskabsteori og metode, hvorfor det bidrager til 

at gøre undersøgelsen gennemskuelig. 

 

2.2 Undersøgelsens videnskabsteori 
I dette afsnit er det hensigten at redegør for undersøgelsens videnskabsteoretiske udgangspunkt, 

som er kritisk rationalisme. Først ser vi på, hvordan positionerne ontologisk og epistemologisk 

realisme passer til undersøgelsen som argument for valget af kritisk rationalisme. 

Herefter redegør jeg for begrebet falsifikation i kritisk rationalisme. Afslutningsvis drages en 

konsekvens af den kritiske rationalisme, og kritikken af videnskabsteorien berøres kort. 

 

2.2.1 Ontologisk og epistemologisk realisme 
I undersøgelsen står empiriske observationer centralt. De bruges til at besvare 

problemformuleringen. Det forudsætter den position, at empirien siger noget om virkeligheden, 

således at den korresponderer med den. Den position kaldes ontologisk realisme. 

 

Desuden er det formålet med undersøgelsen at opnå indsigt i den empiriske verdens faktiske natur. 

Problemformuleringen går på, hvordan forandringer af forskningspolitikken påvirker den offentlige 

forskning. Igen forudsættes det, at det kan lade sig gøre at opnå en sådan indsigt, hvilket er vurderet 

muligt i epistemologisk realisme. 
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Kritisk rationalisme passer således til undersøgelsens forudsætninger, da den både er ontologisk og 

epistemologisk realistisk (Koch 2004:81f). 

 

2.2.2 Kritisk rationalisme 
Karl Raimund Popper (1902-1994) formulerede den kritiske rationalisme især i opposition til den 

logiske positivisme. Formuleringen startede i teoriens første og vigtigste værk Logik der Forschung 

fra 1934, og den bliver vurderet som en relativ homogen tradition, hvor de fleste bidragydere har 

holdt sig tæt til Poppers værker (ibid.:79f). 

 

I kritisk rationalisme har falsifikation en afgørende betydning. 

 

Teorier kan ikke endeligt verificeres. Det skyldes, at det ikke er muligt at bekræfte en teori under 

enhver betingelse, da det drejer sig om utallige. Popper beskriver dette som den skotske filosof 

David Humes (1711-1776) induktionsproblem (Popper 1968:34). Popper løser det ved at falsificere 

i stedet, eller som han skriver: ”A theory is a tool which we test by applying it, and which we judge 

as to its fitness by the results of its applications.” (ibid.:108). Det indebærer, at teorier bør forudsige 

hændelser, hvorfor deres udsagn om virkelige hændelser bør være uforenelig med nogle udsagn om 

empiriske observationer og forenelig med andre (ibid.:86). Forudsigelserne er således teoriernes 

hypoteser om eller forventninger til virkeligheden. Citatet implicerer desuden, at det er nødvendigt 

med synspunkter og teoretiske problemer, da teorien skal anvendes til et formål (ibid.:108). Dermed 

er det ikke sagt, at forskningen, som teorien indgår i, nødvendigvis skal være anvendelsesorienteret. 

Forskningsmæssige spørgsmål kan ikke besvares endeligt, da svarene aldrig kan bekræftes 

uigenkaldeligt (ibid.:278). I stedet er det Poppers vurdering, at forskning kan avancere ved at blive 

udsat for stadigt strengere falsifikationsforsøg (ibid.:281). I undersøgelsen betyder udgangspunktet i 

kritisk rationalisme, at jeg på baggrund af empirien i undersøgelsen forsøger at falsificere de nævnte 

teoretiske forudsigelser. Det betyder også, at jeg ikke kan være sikker på, at selvom teorierne måske 

ikke kan falsificeres, at de så faktisk afspejler virkeligheden. 

 

Et andet vigtigt punkt i kritisk rationalisme er at gøre betingelserne for forudsigelserne eksplicitte 

(Koch 2004:93). Videnskabelige forudsigelser er ikke forudsætningsløse, og de adskiller sig derved 

fra religiøse profetier ifølge Popper. Så for at vurdere teoriernes forudsigelser, er det også 

nødvendigt at afgøre, om deres betingelser er til stede. Det er på denne baggrund, at jeg i kapitel 5 
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redegør for Slaughter et al.’s og Gibbons et al.’s teorier samt udleder betingelsen for dem såvel som 

præciserer selve forudsigelserne for forskningens udvikling. Betingelsen for begges vedkommende 

er, at forskningspolitikken organiserer forskningen mere heteronomt, og en af forudsigelserne er, at 

forskningen bliver mere anvendelsesorienteret. Hvis ikke betingelsen er til stede, kan disse 

forudsigelser logisk set ikke testes. Der er således et vigtigt skel mellem teoriernes betingelse og 

forudsigelser på den ene side og virkelighedens empiriske realitet på den anden side. 

Analyseresultaterne fra både kapitel 6 og 7 bliver i kapitel 8 fortolket og brugt til at diskutere, 

hvorvidt betingelsen er til stede, og om forudsigelserne realiseres. 

 

Der er rejst en del kritikpunkter af kritisk rationalisme, bl.a. af akademikere, som tager afsæt i 

Thomas Kuhns (1922-1996) teori om videnskabelige paradigmer (Kuhn 1996), mens andre kritikker 

har en mere general karakter. Men i og med at en diskussion af den kritiske rationalisme ligger uden 

for undersøgelsens genstandsfelt, vil jeg nøjes med at referere til Steve Fullers (f. 1959) diskussion 

af Kuhns og Poppers teorier (Fuller 2006) og til Carsten A. Kochs (f. 1962) diskussion af de mere 

generelle kritikpunkter (Koch 2004:83-86). 

 

2.3 Overblik over undersøgelsens empiri 
Før der yderligere bliver redegjort for undersøgelsens empiri og begrundelserne for valget af den, er 

det hensigtsmæssigt at skabe et overblik over empirien, hvilket er formålet med dette afsnit. En 

måde at opdele empiri om forskning er at skelne mellem input, proces og output samt omverdenen 

(Bonaccorsi et al. 2007:407). Inputtet er ressourcerne, der skal til forskningen. Processen er 

forskningsinstitutionernes interne aktiviteter. Outputtet er forskningsresultater og evt. patenter. 

Omverden er den kontekst, forskningsinstitutionen fungerer i. Opdelingen er illustreret ved figur 

2.1. 

 
Figur 2.1 
Empiri om forskning opdelt i input, proces og output samt omverdenen 

 
Kilde: Tilpasset efter Bonaccorsi et al. 2007:407. 
 

Input Output Proces 
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Det ville være ideelt, hvis man havde empiri på hver af disse dele, så man kunne se om og hvordan, 

de samvarierer. Men det er desværre ikke tilfældet, da der ikke eksisterer tilfredsstillende empiri på 

forskningens output. I undersøgelsen er empirien på omverden primært baggrunden for 

forandringen af forskningspolitikken. Rammerne for de interne processer er beskrevet ved 

forskningsresultaterne om forskningspolitik i kapitel 6. Der findes desværre ingen ordentlig empiri 

om outputtet, hvilket sætter en vis begrænsning på undersøgelsens mulighed for at undersøge 

forskningspolitikkens påvirkning af forskningens karakteristika. Løsningen er, at jeg går ud fra, at 

empirien på inputsiden også afspejler outputtet. Analysen af inputtet fortages i kapitel 7. Her er 

argumentet, at økonomiske midler og forskningsårsværk er så afgørende for forskningen, at 

forandringer i dem medfører forandringer i outputtet (Bonaccorsi et al. 2007:407). Samtidig sker 

indsamlingen af empirien på inputsiden tæt på selve forskningsprocessen, hvilket forklares i afsnit 

2.5.2. Derfor er det begrænset, hvor meget inputtets betydning for outputtet kan forandres. 

 

2.4 Begrundelse for valg af empiri 
Hensigten med de to næste afsnit er at begrunde valget af empiri. Det drejer sig om 

forskningsresultater om forskningspolitik og forskningsstatistik. 

 

2.4.1 Empiri til belysning af forskningspolitikken 
Besvarelsen af problemformuleringen indebærer en analyse af forskningspolitikken. Jeg har valgt at 

analysere den vha. en række andre forskningsresultater, og i kraft af disse vil jeg præsentere et 

overordnet billede. Den fremgangsmåde har den fordel, at analysen dækker forskningspolitikken 

bredt og er overkommelig indenfor rammerne af et speciale. Kvaliteten og spændvidden af disse 

kilder forholder jeg mig til i afsnit 2.5.1. Et alternativ er en gennemgang af lovgivningen på 

området, men da dette spænder vidt, ville det i et speciale være en uoverkommelig opgave. Et andet 

alternativ er kvalitative interviews med forskningspolitiske nøglepersoner. Det har jeg dog vurderet 

var for tidskrævende i forhold til, hvad enkelte nøglepersoner kunne bidrage med i forhold til den 

eksisterende forskning. 

 

2.4.2 Forskningsstatistikker som empiri til belysning af den offentlige forskning 
Hvis man vil vurdere den offentlige forskning, bliver man nødt til at gå statistisk til værks. 

Genstandsfeltet er for omfattende og varieret til, at man alene kan bruge kvalitative metoder. 

Samtidig er det begrænset hvilken forskningsstatistik, der er tilgængelig. Af den grund er det oplagt 
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at bruge den eksisterende forskningsstatistik. Et alternativ er en spørgerskemaundersøgelse blandt 

offentligt ansatte forskere. Det har den fordel, at det ville være muligt at spørge mere præcist om 

karakteren af deres forskning, men det ville være nødvendigt at gentage undersøgelsen over en 

længere periode for at identificere forandringer. Et andet alternativ er bibliometrisk data set i 

forhold til de forskellige forskningsinstitutioners vilkår over tid. En fordel ved det kunne være, at 

man både har empiri på input, proces og output. Det kræver dog konstruktion af et sådant datasæt, 

hvilket overstiger undersøgelsens muligheder. Projektet Advanced quantitative methods for the 

evaluation of the performance of public research systems er et eksempel på en sådan analyse, der 

endda dækker flere lande, men desværre er Danmark ikke inkluderet (Bonaccorsi & Daraio 

2007:ix). Desuden er forskningsstatistikken generelt utilstrækkelig, hvilket er blevet fremhævet i 

flere tilfælde (Grupp & Mogee 2004:93; Barré 2004:115; Luwel 2004:332; Bonaccorsi et al. 

2007:405), hvorfor der ikke er mulighed for at lave en sådan analyse. 

 

2.5 Empiriens beskaffenhed og baggrund 
For at vurdere det empiriske fundament i analysen af forskningspolitikken og af forskningen er det 

nødvendigt at se på empiriens beskaffenhed og baggrund, hvilket sker i de næste afsnit. 

 

2.5.1 Kvaliteten og spændvidden af forskningsresultaterne om forskningspolitik 
Generelt lader kvaliteten af forskningsresultaterne om forskningspolitik til at være høj. Der bliver i 

kilderne gjort brug af den relevante empiri, nemlig lovningen. Nogle af kilderne er derudover peer-

reviewed tidsskriftartikler. Spændvidden lader til at være tilstrækkelig blandt kilderne, da der 

iblandt dem er et sammenflad mellem hvilke tiltag, der vurderes som vigtige, hvilket vil kunne ses 

ved, at der er flere forskellige kilder på de enkelte tiltag. Sammenfaldet kan tolkes som en enighed, 

hvorfor jeg vil gå ud fra, at kilderne dækker de væsentligste tiltag. 

 

2.5.2 Generelt om statistikkerne 
Forskningsstatistikkerne i undersøgelsen er, hvad der er tilgængeligt og relevant fra officielle kilder. 

Det drejer sig hovedsagligt om statistik fra Analyseinstitut for Forskning (AFF), det nuværende 

CFA, efter 2006 ved Århus Universitet, men også nogle enkelte fra Eurostat. Statistikkerne fra før 

1997 er indsamlet af det daværende forskningsministerium eller det ligeledes daværende 

forskningssekretariat under Undervisningsministeriet, hvor de efter 1997 er indsamlet af først AFF 

og senere af CFA. Det gælder også statistikkerne om Danmark fra Eurostat. Statistikkerne er blevet 
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indsamlet i overensstemmelse med OECD’s Frascati-manual til forskningsstatistik. Der er dog en 

enkelt undtagelse, som ikke er dækket af Frascati-manualen, nemlig et spørgerskemaspørgsmål til 

professorer og lektorer ved universiteterne i 2000/2001 og 2006, som vi vender tilbage til i kapitel 

6. Indsamlingsmetoden har været at sende spørgeskemaer ud til den mindste administrative enhed 

på de enkelte institutioner. For universiteter er det typisk de enkelte institutter. På hospitaler og 

større sektorforskningsinstitutioner er det den enkelte afdeling (AFF 2003:39). Det er af denne 

grund, at inputtet kan siges at være tæt på selve forskningsprocessen. For at gøre tallene mere 

sammenlignelige internationalt er udgifterne eksklusiv moms (OECD 2002:111). 

 

I øvrigt gennemgås kategorierne, som statistikkerne er kategoriseret efter, løbende, når de tages i 

brug i kapitel 6. 

 

2.5.2.1 Statistikkernes repræsentativitet, pålidelighed og gyldighed 

I dette afsnit ser vi på statistikkernes overordnede repræsentativitet, pålidelighed og gyldighed. I de 

tilfælde, hvor en given statistiks repræsentativitet, pålidelighed eller gyldighed kræver en særlig 

redegørelse, sker dette i forbindelse med fremlæggelsen af de respektive statistikker.  

 

Ud fra de tilgængelige oplysninger om statistikkerne fra CFA må deres repræsentativitet vurderes til 

at være høj. Det skyldes, at svarprocenten gennem årerne er høj, nemlig svingende mellem 80% og 

tæt på 100%, som det fremgår af bilag 1. Det skal dog siges, at estimater er et nødvendigt 

supplement til spørgerskemaer på grund af mangelfuldt eller slet ikke udfyldte skemaer (OECD 

2002:126 & 134). Sådanne estimater er baseret på tidligere data eller på data for en hel sektor. 

 

Der er tre forhold, der går igen for pålideligheden og gyldigheden. Det ene er, at statistiskkernes 

pålidelighed og gyldighed hænger sammen med, hvem der udfylder spørgeskemaerne. Det kan være 

afdelingslederen eller dennes sekretær. Jo mere kvalificerede vedkommende er til at udfylde 

skemaet, jo mere pålidelige og gyldige må man formode, oplysningerne er. Problemet er blot, at det 

ikke er muligt at vide, hvem der har udfyldt skemaerne. Derfor er det svært at foretage en 

fyldestgørende vurdering af pålideligheden og gyldigheden. Det andet forhold, der er fælles for 

vurderingerne af pålideligheden og gyldigheden, er, at idet vi hovedsagligt ser på statistikkerne for 

Danmarks vedkommende forsvinder de problemer, der er forbundet med internationale 

sammenligninger, hvilket højner statistikkernes pålidelighed og gyldighed (ibid.:25). Her tænker jeg 
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særligt på, at data er indsamlet via skemaer formuleret på samme sprog og udfyldt af en gruppe 

mennesker, der formentlig har en mere ensartet forståelse af de enkelte kategorier i spørgerskemaet, 

end hvis det drejede sig om en international sammenligning af OECD-medlemslande. Det tredje 

forhold er, at statistikkerne er meget enkle. Det har den fordel, at de er lettere at forstå, hvilket 

højner pålideligheden (Hansen & Jørgensen 1995:128). Omvendt betyder de enkle og brede 

definitioner, at det ikke præcist er til at vurdere, hvad de dækker over, hvilket reducerer 

gyldigheden (ibid.:96f). Samlet set er det altså et blandet billede, der tegner sig af statistikkernes 

pålidelighed og gyldighed. 

 

2.6 Sammenfatning 
Dette kapitel har dækket en række forskellige emner for at bidrage til at gøre undersøgelsen 

gennemskuelig. Videnskabsteoretisk forudsætter problemformuleringen ontologisk og 

epistemologisk realisme, hvorfor kritisk rationalisme er et oplagt bud på en videnskabsteori. Det har 

den betydning, at det står klart, at Slaughter et al.’s og Gibbons et al.’s teorier ikke kan endeligt 

bekræftes, men højest undgå at bliver falsificeret og at betingelserne for disse teoriers forudsigelser 

skal gøres eksplicit. Der er blevet skabt overblik ved analytisk at opdele genstandsfeltet i omverden, 

input, proces og output. Desuden er det blevet forklaret, hvordan disse dele er repræsenteret 

empirisk i undersøgelsen. Analysen af forskningspolitikken er baseret på andres 

forskningsresultater, fordi den fremgangsmåde er dækkende og overkommelig i forhold til 

specialets rammer. Kvaliteten af disse er vurderet som høj, da de anvender relevant empiri, og de 

synes dækkende, da der er enighed om, hvad de væsentligste tiltag er. Analysen af outputtet er 

baseret på, at input og output afspejler hinanden. Det er oplagt at analysere den eksisterede 

forskningsstatistik, da denne er repræsentativ og let tilgængelig. Desuden er det blevet gjort klart, at 

alle statistikkerne er indsamlet via spørgerskemaer af enten det daværende Forskningsministerium, 

AFF eller CFA. Det gælder også statistikkerne fra Eurostat. Desuden er statistikkerne blevet 

indsamlet i overensstemmelse med OECD’s Frascati-manual med en enkelt undtagelse, som 

behandles i afsnit 7.4.1. Generelt er statistikkernes repræsentativitet høj, idet svarprocenterne er høj. 

Statistikkernes pålidelighed og gyldighed er svære at vurdere, da det ikke kan vides hvem, der over 

årene har udfyldt skemaerne. 
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Kapitel 3 – Adskillelsen af forskning og politik 
 

3.1 Indledning 
Formålet med dette kapitel er at redegøre for forskellige synspunkter på adskillelsen af forskning og 

politik. Af den grund redegøres der kort for den historiske adskillelse af videnskab og politik. Med 

til denne adskillelse hører forskningsfrihed såvel som distinktionen mellem grundforskning og 

anvendt forskning, hvorfor disse også vil blive behandlet. Herefter gennemgår jeg 

videnskabsteoretisk og teoretisk argumenterne for henholdsvis at holde en skarp adskillelse mellem 

forskning og politik samt argumenterne for til en vis grad at opløse denne skelnen. Fortalerne for 

den skarpe adskillelse er Immanuel Kant (1724-1804), Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Max 

Weber (1864-1920) og Robert K. Mertons (1910-2003). Til at beskrive argumenterne for en gradvis 

opløsning bruges Nowotny et al. Grunden til, at jeg har valgt at beskrive flere fortalere for 

adskillelse end for opløsning, er at der her er større forskel på argumenterne. 

 

I forhold til resten af undersøgelsen er det vigtigt at sætte de forskningspolitiske forandringer i 

perspektiv, hvilket øger forståelsen af baggrunden for de forskningspolitiske forandringer og derved 

af forskningens forandringer. Desuden bidrager kapitlet med definitioner af forskningsfrihed, 

grundforskning og anvendt forskning, som anvendes senere i undersøgelsen. 

 

Igennem hele kapitlet bliver der refereret til en række væsentlige tænkere, hvis ideer hver især 

rækker langt udover hvad, der her bliver præsenteret. Af pladshensyn må jeg dog koncentrere mig 

om hvad, der er vigtigt for besvarelsen af problemformuleringen. 

 

3.2 Den historiske adskillelse af videnskab og politik 
For at forstå adskillelsen af forskning og politik er det nødvendigt at berøre, hvordan videnskaben 

gradsvist er vokset frem. Derfor skal vi nu kort se på den historiske udvikling. Baggrunden herfor 

skal søges dels i de dominerende samfundsgruppers tanker og dels i den generelle differentiering af 

samfundet, som historisk set er sammenfiltret og her alene af analytiske årsager holdes adskilt. 

 

Skellet, mellem forskning på den ene side over for politik og religion på den anden side, hænger tæt 

sammen med skellet mellem det deskriptive ”er” og det normative ”bør” (Andersen 2002:23f). Med 

hvilket særligt Hume forbindes. Et vigtigt skridt i den retning blev taget allerede i 1500-tallet af den 
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italienske politiker og filosof Niccoló Machiavelli (1469-1527) i værket Fyrsten fra 1512, hvor han 

skelner mellem politik, moral, religion og viden (ibid.:19). Her er moral, religion og viden set som 

midler til bevarelse af den politiske magt. Skellet begrundes med det afgørende i at bevare magten, 

hvorfor målet helliger midlet. Den engelske filosof Thomas Hobbes’ (1588-1679) tanker uddyber 

ligeledes skellet ved, at han i Leviathan fra 1651 sondrer mellem det naturlige og det kulturelle 

(ibid.:20). Det sker i hans ikke-historiske, men forklaringslogiske beskrivelse af overgangen fra den 

rå naturtilstand, hvor kampen for overlevelse legitimerer ethvert middel, til en social orden, hvor 

alle har afgivet en del af deres frihed til den suveræne statsmagt for at sikre sig fredelige forhold. 

Distinktionen mellem ”er” og ”bør” svarer ikke præcist til skellet mellem det naturlige og det 

kulturelle, men er nærmere en parallel til den forstået. Det naturlige repræsenterer det eksisterende, 

og det kulturelle repræsenterer det moralske. 

 

Skellet bliver yderligere forstærket af individualismen i kraft af dens understregning af skellet 

mellem individ over for samfund og det private over for det offentlige (ibid.:22). Abstrakt betyder 

individualismen fremhævelsen af grænsen mellem objekt og subjekt. Det er en sondring, som både 

den franske filosof René Descartes (1596-1650) og Hume anerkender i deres erkendelsesteorier 

(ibid.:22f). På trods af den lighed søger de viden på forskellige vis. Descartes søger den via 

individets skuen ind i sig selv. Hume vurderer, at den kausale sammenkædning mellem hændelser 

sker vanemæssigt. Begge filosoffers tanker skal ses i sammenhæng med deres bestræbelser på at 

identificere et erkendelsesteoretisk udgangspunkt. Igen svarer distinktionen ikke præcist til den 

mellem ”er” og ”bør”, men er den parallel, da objektet repræsenterer det eksisterende og subjektet 

det handlende. Disse indflydelsesrige tænkere har således på hver sin vis bidraget til, at videnskab 

blev gjort mere selvstændig i forhold til politik og religion. 

 

Videnskabens selvstændiggørelse hænger endvidere sammen med en general differentiering af 

moderne samfund, som den bl.a. kommer til udtryk i arbejdsdelingen mellem sektorer og 

mennesker i moderne samfund (ibid.:16). Med differentiering skal forstås den igennem historien 

tiltagende arbejdsdeling, specialisering, adskillelse og mangfoldighed. En følge heraf er, at ikke kun 

forskning er adskilt fra politik, men også at stat, erhvervsliv og civilsamfund er adskilt fra hinanden. 

Samtidig indebærer differentieringen også afhængighedsforhold mellem dens forskellige dele. Det 

er således svært at forestille sig et moderne demokratisk samfund, hvor stat, erhvervsliv og 

civilsamfund ikke er adskilt. 
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Videnskabens uddifferentieres, samtidig med at den industrielle produktionsform udvikles, og de 

kapitalistiske markedsformer vinder udbredelse (ibid.:24). Ligeledes sker der politiske 

omvæltninger med den amerikanske revolution i 1776 og den franske i 1789, der ryster de religiøst 

funderede, feudale og enevældige magthierarkier. De kan således i nogen grad ses som en 

differentiering af det politisk fra det religiøse. Det er i den kontekst, at videnskaben gradvist 

udsondres gennem oplysning og indførelse af almindelig undervisning, der bevæger sig mod 

videnskabelige og kritisk forskning. 

 

3.3 Forskningsfrihed 
Med til den skarpe adskillelse af forskning og politik hører begrebet forskningsfrihed, hvorfor den 

vil blive defineret i dette afsnit. Desuden er forskningsfrihed et af de karaktertræk, som forskningen 

bliver vurderet på i kapitel 8. 

 

Forskningsfrihed kan forstås på institutionelt niveau og på individniveau. Der vil blive redegjort for 

det institutionelle niveau i gennemgangen af de nævnte teoretiker, men i den forklaring indgår den 

individuelle forskningsfrihed, hvorfor den her defineres. Den kan deles op i tre dele (Fink et al. 

2003:18; Underdal et al. 2006:14): 

 

1) Frihed til at vælge emne og metode 

2) Frihed til at forske uden irrelevant politisk, økonomisk eller ideologisk påvirkning 

3) Frihed til at offentliggøre resultater uden indblanding fra ikke-fagkyndige 

 

Disse friheder er konsekvensen for den enkelte forsker af adskillelsen af politik og forskning ifølge 

dens fortalere. Det brede argument for frihederne kan opsummeres i en principerklæring fra 1940 

fra The American association of University Professors: “Freedom in research is fundamental to the 

advancement of truth.” (Underdal et al. 2006:17). Der er fire forskellige, men beslægtede 

præciseringer til denne formulering (ibid.:17f): 

 

1) Fri forskning er det bedste middel til at udvikle ny viden. Tanken er, at ligesom anden 

skabende aktivitet som kunst, litteratur og innovation udvikler forskning sig bedst i frihed. 
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Det gælder både anvendt forskning og grundforskning, men især sidstnævnte, da denne 

endnu ikke har et klart defineret formål. 

2) Fri forskning bidrager til at sikre, at forskningen ikke bliver partsindlæg, men at den har 

mulighed for kritisk at tale sandhed til magthaver. I og med at fri forskning ikke er afhængig 

af særinteresser, er tanken, at den bliver mere uafhængig. Det argument uddybes i det 

efterfølgende hos Kant. 

3) Fri forskning sikrer, at forskere deltager i samfundsdebatten uden at bidragene er påvirket af 

særinteresser. Tanken minder om det forrige punkt dog med den forskel, at det ikke drejer 

sig om forskning, men om deltagelse i samfundsdebatten. Den tanke er ikke helt den samme 

som Humboldts, men ligner den i kraft af forventningen om, at forskere deltager i 

samfundsdebatten som både borgere og forskere. 

4) Fri forskning bidrager til at videreudvikle og befæste en videnskabelig tankegang som et 

alment intellektuelt fundament for en oplyst civilisation. Forbindelsen mellem fri forskning 

og oplysning finder vi også hos Kant. 

 

Efter næste afsnit skal vi se på, hvordan disse tanker er blevet formuleret hos en række 

indflydelsesrige tænkere, men først skal et vigtigt skel forklares. 

 

3.4 Grundforskning og anvendt forskning 
Inden for forskningen skelnes begrebsligt mellem grundforskning og anvendt forskning. 

Førstnævnte er forstået som rent erkendelsesorienteret søgen efter ny viden, og sidstnævnte er 

forstået som søgen efter ny viden, der kan omsættes til løsningen af praktiske opgaver (OECD 

2002:77f). Disse kategorier anvendes senere i undersøgelsen og er blevet forbundet med en 

forestilling kaldet den ”lineære model”, som forklares i afsnit 4.2. 

Som nævnt i forrige afsnit bliver grundforskning forbundet med fri forskning, fordi denne på 

forhånd ikke har noget formål. Omvendt ses anvendt forskning i tættere sammenhæng med politik, 

fordi det på forhånd politisk eller erhvervsmæssigt kan være givet, hvad nye forskningsresultater 

skal bruges til. 

 

Reformerne i 1800-tallet betyder, at grundforskning foregår ved universiteter, og anvendt forskning, 

rettet mod praktiske problemer i forskellige erhverv, er henvist til andre institutioner end 

universiteterne (Andersen 2002:36). Det drejer sig om polytekniske læreanstalter, landbrugs- og 
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veterinærhøjskoler samt handelshøjskoler. Forskningen på den ene side og industrien på den anden 

bliver gradvist udbygget igennem 1800-tallet. Tanken var, at læreanstalterne og højskolerne skulle 

forsyne industrien med personale, der var teknisk kvalificeret. I Danmark bliver Polyteknisk 

Læreanstalt som nævnt oprettet i 1829, hvor Handelshøjskolerne i København og i Århus bliver 

oprettet henholdsvis i 1917 og i 1939 (ibid.:37). Veterinærskolen i København bliver oprettet 

allerede i 1773 og bliver i 1856 til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (Det Biovidenskabelige 

Fakultets hjemmeside 2009). 

 

På den måde sker der en institutionalisering af skellet mellem den frie grundforskning og den mere 

heteronomt organiserede anvendte forskning. 

  

3.5 Argumenter for adskillelse af forskning og politik 
Adskillelsen af forskning og politik kan siges at dreje sig om skellet mellem det deskriptive ”er” og 

det normative ”bør”, som vi var inde på i afsnit 3.2. På grund af dette skel kan videnskabelig 

sandhed ikke afgøres politisk, og det kan ikke videnskabeligt fastlægges, hvilke politiske mål der 

bør realiseres. I dette afsnit skal vi se på, hvordan der er blevet argumenteret for denne sondring i 

form af tanker hos Kant, Humboldt, Weber og Merton. De har haft særlig stor betydning for 

adskillelsen af forskning og politik (Aagaard 2000:20 & 25; Mejlgaard et al. 2002:21 & 31). 

Desuden er deres tanker forskellige, hvorfor deres tanker ikke kan behandles under et. 

 

For at forstå baggrunden for Kant og Humboldts tanker er det nødvendigt kort at berøre 

universiteters situation på deres tid. Universiteterne var omkring 1800 i krise, og deres overlevelse 

var et åbent spørgsmål. Universiteternes undervisnings- og lærdomsforvaltning blev udsat for hård 

kritik set i forhold til de mere levende former for intellektuelle miljøer såsom klubber, 

videnskabelige selskaber og akademier (Kristensen 2007:33f). Hverken renæssancen eller 

reformationen ændrede grundlæggende ved, at universiteterne siden deres første grundlæggelser 

omkring år 1200 havde været lærdomsbevarende og -formidlende organisationer (ibid.:28 & 30). 

Det gælder også for Københavns Universitet med dets grundlæggelse i 1479 (ibid.:31). Dertil hører, 

at de videnskabelige gennembrud, som bliver forbundet med den moderne videnskab fra omkring år 

1600 og de efterfølgende par århundreder ikke foregik ved universiteterne. Derimod fandt de sted i 

særlige selvorganiserede selskaber og akademier som ”amatørvidenskab” (Andersen 2002:28). 

Disse organisationer var ofte anerkendt af kongemagten og finansieret af mæcener såsom fyrster og 
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konger eller også havde udøverne selv midler. Efter universitetsreformationen i 1800-tallet gav 

forskningen ved de tyske universiteter dog overbevisende resultater og opnåede førende positioner 

på mange områder (ibid.:30). 

 

Desuden var universitetet omkring år 1800 opdelt i tre øvre fakulteter (teologi, jura og medicin) og 

et nedre fakultet, der tjente som forberedelse til de tre øvre (Kristensen 2007:30). Det nedre fakultet 

beskæftigede sig med de såkaldte syv frie kunster (grammatik, retorik, logik, aritmetik, geometri, 

astronomi og musik) og blev hos Kant og Humboldt samlet omformet til det filosofiske fakultet. 

Det havde også betydning for Humboldts tanker, at Preussen efter nederlaget til Napoleon ved 

freden i Tilsit i 1807 havde mistet halvdelen af sit landområde og befolkning (Kristensen 2007:34). 

Tanken var, at hvad der tabt udadtil var, skulle vindes indadtil. 

 

3.5.1 Kant 
Kant drager ikke eksplicitte organisatoriske konsekvenser for universiteterne i hans begrundelse for 

adskillelsen af forskning og politik (Kristensen 2007:34), men hans korte tekst Der Streit der 

Fakultäten fra 1798 betragtes som den første helt centrale universitetshistoriske afhandling 

(ibid.:73). 

 

På baggrund af rangordningen med de tre øvre fakulteter vurderer Kant, at universitet sætter nytte 

højere end sandhed. Det skyldes, at han ser de tre øvre fakulteter som drevet af formål ud over 

søgen efter sandhed som forlængelse af livet (medicin), opretholdelse af lov og orden (jura) og 

frelse (teologi) (Kant 2007:75f). På den måde styrker de staten. Medicinen sørger for en sund 

befolkning, juraen holder de ydre forhold under offentligt styre, og teologien holder styr på indre 

anliggender. Placeringen af det filosofiske fakultet nederst er dog i modstrid med statens interesser, 

da den ved at få mulighed for at kritisere de tre andre fakulteter er i stand til at kvalificere dem. 

Kants nye og moderne ide er, at universitet med centrum i det filosofiske fakultet skal være 

institutionaliseringen af den kritiske fornuft og den frie videnskabelige erkendelse, hvis eneste mål 

er sandheden. Et moderne universitet må sætte sandheden - eller rettere viljen til sandhed - og ikke 

nytteværdi højest (Kristensen 2007:37). Af den grund bør universiteterne og den enkelte forsker 

være fri til at kritisere, og enhver lærd må finde sig i at blive kritiseret ud fra fornuftens og 

sandhedens målestok (ibid.:37). Ligeledes må statens indflydelse på universitets indre anliggender 
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begrænses for ikke at handle i modstrid med sine egne interesser. Det indebærer for Kant fri 

videnskabelige grundforskning (ibid.:34). 

 

På trods af, at Kant begrunder behovet for fri grundforskning i statens egen interesse og ikke 

eksplicit begrunder det i hans ideal om oplysning forstået som menneskets udgang af dets 

selvforskyldte umyndighed (Kant 2000:71), kan Kants argument for fri forskning forbindes med 

idealet om oplysning. Med ”umyndighed” menes her manglende evne til at anvende egen forstand 

uden andres ledelse, og med ”selvforskyldt” menes, når årsagen til umyndigheden ikke er 

manglende forstand, men manglende beslutsomhed og mod (ibid.:71). Til den oplysning kræves 

intet andet end frihed til i enhver henseende at gøre offentligt brug af sin fornuft (ibid.:73). Så for 

Kant er der en sammenhæng mellem frihed og i det mindste offentliggørelsen af 

forskningsresultater, hvis ikke forskning i sig selv. 

 

3.5.2 Humboldt 
Humboldts tekst Über die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen 

Anstalten in Berlin fra 1809 kan ikke forstås isoleret fra hans tanker om dannelse. Ifølge Humboldt 

er menneskets formål dannelse af dets kræfter til en helhed (Kristensen 2007:44). Det skal ses i 

sammenhæng med, at kun det enkelte menneske ifølge Humboldt er i stand til at danne sig selv, og 

at menneskers dannelse kan være meget forskelligt (ibid.:44). Af de grunde kræver dannelse frihed. 

 

Desuden sker dannelse i en vekselvirkning mellem det ensomme individ og den historiske samt 

naturlige verden (ibid.:45). Vekselvirkning afstedkommet af forskning placerer således 

universiteterne centralt i Humboldts dannelsesprojekt. Følgelig kan universiteterne kun bidrage til 

borgernes generelle dannelse, hvis de er adskilt fra resten af samfundet og har midlerne til at søge 

sandheden (Humboldt 2007:89). Fordelen for staten er en styrkelse af nationens samlede, moralske, 

kulturelle og åndelige liv (Kristensen 2007:47f), da universitetsuddannede kan bringe dannelse med 

sig ud i samfundet som borgere (Mejlgaard et al. 2002:21). Af den grund burde staten sørge for 

midler og uafhængighed til søgen efter sandhed på universiteterne (Humboldt 2007:90). 

 

Det skal tilføjes, at stræben efter sandhed i hvert fald siden antikken er blevet set som en berigelse 

og fuldkommengørelse af det enkelte menneskes liv (Andersen 1998:47). 

 



  Side 23 af 117  

3.5.3 Weber 
Weber begrunder sit syn på forskning og politik i foredraget Wissenschaft als Beruf fra 1917. Han 

begrunder adskillelsen af forskning og politik idealtypisk. Han ser på forskning med dens søgen 

efter sandhed som en formålsrationel aktivitet, men han mener, at politik er en værdirationel 

aktivitet (Weber 2003a:204ff). Med formålsrationel handlen forstås, at man tager hensyn til flere 

forskellige mål, midler og bivirkninger i realiseringen af ét udvalgt mål (Weber 2003b:210). 

Værdirationel handlen forstås som, at man følger sin politiske, religiøse eller anden overbevisning 

uden hensynstagen til konsekvenserne (ibid.:209). Så på baggrund af sin forskning er en forsker 

ikke i stand til at sige, hvad meningen med livet er, eller hvilken værdi man bør lægge til grund for 

sine handlinger. Det betyder, at forskning og politik idealtypisk set er to forskellige former for 

handlen, som er usammenlignelige og derfor bør være organiseret adskilt. Forskning kan udtale sig 

om, hvad der er, men ikke om, hvad der bør være (Weber 2003c:69). Dermed ikke sagt, at 

forskningen ikke kan være til nytte for samfundet, da forskningen kan skabe klarhed om hvilke 

midler, der egner sig til at realisere udvalgte mål (Weber 2003a:205f). 

 

Denne skelnen mellem forskning og politik eller mellem ”er” og ”bør” ligger til grund for Webers 

krav om værdifrihed, hvilket vil sige, at en forsker i relation til sit stof fuldstændig bør adskille 

videnskab og værdier (Weber 2003d:178). Skellet mellem de to former for handling betyder 

ligeledes, at forskning ikke kan eller bør forsøge at afgøre politiske spørgsmål. 

 

3.5.4 Merton 
I hans tekst The Normativ Structure of Science fra 1942 giver Merton nogle retningslinjer for 

forskning1. De er udledt af, hvad han ser som videnskabens formål, som er udvidelsen af certificeret 

viden forstået som ”… empirically confirmed and logically consistent statements of regularities…” 

(Merton 1973a:270). De fire normer er strukturerende, fordi de ifølge Merton ud over at være 

selvindlysende værdier i videnskaben er funktionelle imperativer med hvilket menes, at det er 

formålstjenligt både for den enkelte og for videnskaben som helhed, at de bliver fulgt (ibid.:269). 

Desuden skal selve formuleringen af normerne ses som et forsøg på at afgrænse forskning fra resten 

af samfundet (ibid.:268) og er således et argument for adskillelsen af forskning og politik, hvorfor 

det dermed er underforstået, at forskning ikke kan afgøre politiske spørgsmål. 

                                                
1 Merton omformulerede senere sine tanker om videnskabelige normer, således at der kom et større fokus på ambivalens 
forstået som konflikter mellem normer, forskellige former for status og sociale roller (Merton 1973b). 
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Med normen universalisme fremhæver Merton, at påstande om sand viden uafhængigt af deres kilde 

bør vurderes på basis af præetablerede upersonlige krav (ibid.:270). Ligeledes finder universalisme 

udtryk i, at videnskaben bør være åben som karriere for talenter, ligegyldigt hvor de kommer fra 

(ibid.:272). Kommunisme-normen fremhæver, at forskningsresultater er et produkt af socialt 

samarbejde tilskrevet det videnskabelige fællesskab (ibid.:273). Uinteresserethed er ikke en norm 

for den enkelte forsker, men er sikret på institutionelt niveau via organisatorisk kontrol (ibid.:276). 

Fagfællers kompetente undersøgelse og kritik, herunder ”peer-review”, sikrer, at videnskaben som 

institution bliver overvåget og kontrolleret. Den sidste af Mertons normer er organiseret skepticisme 

med hvilken menes, at videnskaben spørger til ethvert aspekt af virkeligheden uden at acceptere 

skellet mellem hvad, der bliver betragtet som helligt og profant (ibid.:278). Heraf følger, at der ikke 

bør være nogen grænser for, hvilke emner forskere kan udforske og på den baggrund udtale sig om. 

 

Normerne er altså ifølge Merton funktionelle imperativer, som ikke skal ses som beskrivelser af 

virkeligheden, men som gavnlige for at fremme vidensvækst. I den forbindelse skriver Merton, at 

det med normerne er formålet at besvare spørgsmålet om hvilken institutionel kontekst, der giver 

den mest fuldstændig udvikling af videnskab (ibid.:269f). 

 

3.6 Den delvise opløsning af grænserne mellem forskning og politik 
Nowotny et al. har alle været del af Gibbons et al. (2004), der beskrev, men ikke anbefalede, 

fremvæksten af modus 2 forskning. I Re-thinking Science fra 2001 beskriver Nowotny et al. 

yderligere forholdet mellem forskning og politik, der hører til denne udvikling. Henry Etzkowitz (f. 

1940) og Loet Leydesdorff (f. 1948) har siden midten af 1990’erne i en række værker og bøger også 

beskæftiget sig med opløsningen af grænserne mellem forskning og det øvrige samfund (fx 2000). 

Alligevel har jeg valgt at fokusere på Nowotny et al., dels fordi de to gruppers tanker minder om 

hinanden, og dels fordi Nowotny et al. er mere præcise, hvad angår forholdet mellem forskning og 

politik. 

 

3.6.1 Nowotny et al. 
Hovedtanken hos Nowotny et al. er, at grænserne mellem forskning og det øvrige samfund, 

herunder forskningspolitikken i stigende grad bliver udvisket. Eller med deres ord, at “…science 

has penetrated, and been penetrated by, society. It is in this sense that it is possible to speak of co-
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evolution.” (Nowotny et al. 2007:49). Den gensidige gennemtrængning beskrevet som ”co-

evolution” skal forstås som en gensidig påvirkningsproces, hvis resultat er uforudsigelig, og hvor 

hverken samfundet bredt forstået, herunder forskningspolitik, eller forskning udelukkende er 

determinerende, men hvor begge spiller en rolle i det samlede udviklingsforløb. 

 

Tanken er, at denne medevolutionære proces har udviklet sig så meget i en retning, at det medfører 

en ny form for forskning med andre karaktertræk end traditionel forskning. Som forklaret i 

indledningen betegner Gibbons et al. disse to former som modus 1 og modus 2 forskning. 

Vurderingen er, at modus 2 forskning ikke erstatter modus 1 forskning, men nærmere supplerer den 

(Gibbons et al. 2004:14). Baggrunden for udviklingen kommer vi ind på i næste kapitel, og 

karakteren ved modus 1 og 2 forskning bliver nærmere forklaret i kapitel 5. 

For at tilpasse sig nævnte udvikling er et ideal om dannelse eller en skelnen mellem formåls- og 

værdirationelle handling ikke så afgørende ”As long as science ’works’….” (Nowotny et al. 

2007:199). Med ”works” mener de, at forskning som et middel skal bidrage til at realisere det 

øvrige samfunds praktiske problemer. Det drejer sig således om anvendelsesorienteret forskning. 

Følgelig, hvis man vil tilpasse sig udviklingen, bør man organisere forskningen mere heteronomt, så 

samfundet mere umiddelbart kan influere på den. Hverken Gibbons et al. (2004) eller Nowotny et 

al. (2007) kommer med nogen konkrete bud på, hvordan forholdet mellem forskning og politik bør 

være, hvis man vil tilpasse sig den fremvoksende modus 2 forskning. Det skyldes, at de vurderer, at 

det i høj grad er afhængigt af lokale forhold (Gibbons et al. 2004:155). Det står dog klart ud fra 

deres karakteristik af modus 2 forskning, at det kan have indflydelse på formålet med forskning og 

kriterierne til at bedømme den (ibid.:7f). 

 

3.7 Opsummering 
Adskillelsen mellem forskning og politik har været emnet for dette kapitel. Adskillelsen er sket 

historisk ved, at der er vokset et skel frem mellem det deskriptive ”er” og det normative ”bør” i 

kraft af en række indflydelsesrige tænkere samt ved en general differentiering af samfundet. 

 

For forskningen indebærer adskillelsen en frihed til at vælge emne og metode, samt at forske uden 

irrelevant politisk, økonomisk eller ideologisk påvirkning såvel som ret til at offentliggøre 

resultater. Ligesom den er forbundet til skel mellem grundforskning og anvendt forskning, hvoraf 

fri forskning især betyder en sikring af grundforskning hos Kant og Humboldt. 
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Det gennemgående argument hos fortalerne for adskillelsen er, at forskning ikke kan afgøres 

politik. Spørgsmål om, hvad der eksisterer, besvares bedst, hvis forskningen er upåvirket af politik. 

Ligesom politiske mål ikke kan afgøres videnskabeligt. Det argument findes hos Kant, Weber og 

Merton, hvor fri forskning hos Humboldt er et middel til dannelse. Desuden er det blevet 

fremhævet, at samfundet får mest ud af forskning, hvis den er fri. Således fornyer den sig lettere, er 

mere uafhængig offentligt såvel som forskningsmæssigt og bidrager mere til at oplyse. 

 

Det er anderledes med Nowotny et al. De redegør, for hvordan forskning bør organiseres mere 

heteronomt, hvis den skal den tilpasses den fremvoksende modus 2 forskning. Da de ikke kommer 

med konkrete bud på, hvordan forholdet bør være, er det svært at vurdere, hvad det konkret betyder 

for forskningsfriheden. Det står dog klart, at det kan have betydning for hver af forskningsfrihedens 

tre dele, da det drejer sig om indflydelse på formålet med forskning og kriterierne til at bedømme 

den. 
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Kapitel 4 – Baggrunden for forskningspolitikkens forandring 
 

4.1 Indledning 
Formålet med kapitlet er at forklare, hvordan og hvorfor forskningspolitikken efter 2. verdenskrig 

generelt har ændret sig. Af den grund skal vi i dette kapitel se på de forskelligartede årsager til, at 

forskningspolitikken organiserer forskning mere heteronomt. Derfor vil jeg redegøre for forskellen 

på autonom og heteronom organisering som det første i kapitlet. Forskellen fra det forrige kapitel er 

den, at det nu drejer sig om, hvordan den er blevet beskrevet i forskningspolitiske termer. 

Baggrunden for, at forskningspolitikken ændrer sig, er globale, økonomiske, militære, sociale og 

politiske årsager, som hver især bliver behandlet. 

 

Dette kapitel bidrager således med at forklare baggrunden for den internationale udviklingstendens 

mod mere heteronom organisering af forskning ved at sætte de forskningspolitiske ændringer i et 

historisk perspektiv. På den måde bidrager kapitlet til at forklare forskningspolitikkens ændringer 

og derved også forandringerne af den offentlige forskning. Hvordan denne udviklingstendens 

præcist har sat sig igennem, når det gælder dansk forskningspolitik, analyseres i kapitel 6, hvor den 

i dette kapitel gennemgåede analytiske distinktion mellem autonom og heteronom organisering 

anvendes. 

 

I undersøgelsens brug af ordene ”organisering af forskning” og ”forskningspolitik” menes det 

samme. 

 

4.2 Fra autonom til heteronom forskningspolitik 
I dette afsnit vil jeg beskrive, hvad der menes med autonom og heteronom forskningspolitik for at 

kunne forklare de internationale udviklingstendenser. 

 

Det autonome ideal for forskning er at organisere den uafhængigt af samfundets krav og ønsker, 

hvor det omvendte er tilfældet med det heteronome ideal. Samfundets voksende indflydelse på den 

offentlige forskning er illustreret ved figur 4.1.  
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Figur 4.1 
Den offentlige forskning går mod mere heteronom organisering 

 
 

Det autonome ideal er således i overensstemmelse med fortalerne for adskillelse af forskning og  

politik, hvorfor det giver forskere større mulighed for at bestemme over deres forskning. Det 

heteronome ideal er derimod i overensstemmelse med det i Nowotny el al.’s teori beskrevne, der 

giver det øvrige samfund større mulighed for at få indflydelse på forskningen. Dermed er det ikke 

sagt, at forskningen nødvendigvis bliver kommercialiseret som følge af en heteronom organisering. 

Den heteronome organisering kan også åbne for andre hensyn såsom politiske, sociale og militære. 

 

Dikotomien mellem autonom og heteronom organisering er i OECD’s første forskningspolitiske 

rapport fra 1963 betegnet som henholdsvis ”policy for science” og ”science for policy”, hvilket er 

en distinktion, som ikke kun blev taget i brug i Danmark, men også i resten af den vestlige verden 

(Aagaard 2000:30). Den amerikanske sociolog Daniel Bell (f. 1919) er ligeledes opmærksom på 

den mere heteronome organisering af forskning og beskriver den som en udvikling, hvor 

forskningen ikke længere bliver betjent af samfundet, men tjener samfundet (Bell 1999:408). 

 

Til de to idealer hører også forestillinger om, hvordan samfundet får nytte af den offentlige 

forskning. Når, det gælder det autonome ideal, er forestillingen, at forskningsresultaterne udvikles 

uafhængigt af efterspørgslen på disse i det øvrige samfund (Aagaard 2000:23). Efterfølgende bliver 

resultaterne tilpasset samfundets interesser, eller der opstår samfundsmæssige interesser med deres 

tilblivelse. Den forestilling er blevet kaldt den ”lineære model” og ”science/technology push” 

forestillingerne (Mirowski & Sent 2008:636; Andersen 2002:38; Aagaard 2000:23). De baseres på 

et billede af videnskabelige kendsgerninger, som skubber sig frem igennem forskning og fortsætter 

ud i samfundet, hvor de er tilpasset dets interesser. Forestillingen stammer fra rapporten Science: 

The endless frontier fra 1945 af den amerikanske ingeniør og embedsmand Vannevar Bushs (1890-

1974) (Aagaard 2000:23). Bush var frem til 1943 leder af The United States Office of Scientific 

Research and Development, hvorunder blandt andet Manhattan-projektet blev gennemført. 

Forestillingen om, hvordan samfundet får nytte af den offentlige forskning ifølge heteronomiidealet, 

er omvendt. Her er det samfundets efterspørgsel på bestemte forskningsresultater, der driver 

Heteronomi Autonomi 
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udviklingen af disse (ibid.:31). Ideen er, at et givent samfundsmæssigt behov via den heteronome 

organisering bliver internaliseret i forskningen, og på den måde trækker samfundet 

forskningsresultaterne frem, hvilket kaldes demand-pull forestilling (ibid.:31). 

 

Dog er det én vurdering, at det ikke er nyt, at forskningen bliver organiseret efter at imødekomme 

det øvrige samfunds mål. Faktisk er der forskere, der betragter det som en tilbagevenden til tidligere 

tider (Weingart 1997; Martin 2003:13; Etzkowitz & Leydesdorff 2000:116). I deres indledning 

antyder Gibbons et al. den vurdering ved at fremhæve, at forskning ”Latterly…” (Gibbons et al. 

2004:4) er blevet udført i fraværet af praktiske mål, hvilket nu er ved at ændre sig. En anden 

position er, at forskning lige siden sin opståen på forskellige måder har været med til at realisere det 

øvrige samfunds mål (Mirowski & Sent 2008:640). 

 

4.3 Forskningspolitikkens internationale baggrund 
Op til 2. verdenskrig blev forskningen primært finansieret med det formål at støtte den almene 

dannelse og den kulturelle identitets- og værdidannelse i samfundet, altså i overensstemmelse med 

Humboldts tanker (Aagaard 2000:20). Det ændrede sig dog med 2. verdenskrig. Siden 1950’erne 

har det i stigende grad været en udbredte opfattelse bag den vestlige verdens forskningspolitiske 

reformer, at endnu uudført forskning kunne planlægges og anvendes som et middel til kendte 

politiske mål (Overgaard 1984:7). Den opfattelse skyldes en række globale faktorer, hvor særligt 

økonomiske forhold ofte bliver understreget, men også militære, sociale og politiske årsager bliver 

nævnt. Samlet set har det resulteret i, at forskning i vestlige lande, på trods af national variation, er 

blevet organiseret mere heteronomt (Aagaard 2000:36f). Før årsagerne til dette gennemgås, ser vi 

på, hvordan forskningspolitikken internationaliseres. 

 

4.3.1 Internationalisering af forskningspolitikken 
Det internationale perspektiv er nødvendigt, fordi dansk forskningspolitik er en international affære. 

Det skyldes for det første, at årsager og deres påvirkninger er indtruffet i en lang række vestlige 

lande nogenlunde samtidig (Aagaard 2000:18), hvilket er emnet for de tre næste afsnit. For det 

andet skyldes det, at de vestlige lande efterligner hinandens forskningspolitik (Ståhle 1993:28). 

Internationale organisationer har i den sammenhæng haft betydning (Mirowski & Sent 2008:673; 

Barben 2007). Specielt har OECD siden sin oprettelse i 1961 haft en ensrettende effekt på 

medlemslandes forskningspolitik. Organisationen har fungeret som et forum, hvor de 
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forskningsansvarlige ministre har udviklet en fælles forståelse af forskningen (Overgaard 1984:7) 

samtidig med, at organisationen har formuleret antagelser, principper og vejledning til 

medlemslandenes forskningspolitik (Elzinga & Jamison 1995:573). Som vi skal se i kapitel 6 har 

OECD-evalueringer spillet en væsentlig rolle i dansk forskningspolitik. Endelige skal den 

betydning også nævnes, som EU har haft forskningspolitisk (Barben 2007:62f). I 2005 kom 

relanceringen af den såkaldte Lissabon-strategi for EU-landenes økonomiske vækst og 

konkurrenceevne i fremtiden. En af de overordnede konklusioner i strategien er, at forskning 

sammen med uddannelse, udvikling og innovation er ”… en vigtig motor for 

produktivitetsvæksten.” (EU-kommissionen 2005:21), hvorfor det er en fælles EU-målsætning at 

bruge 3% af BNP i 2010 på forskning. 

 

4.3.2 Den økonomiske udvikling 
Forandringerne af forskningens organisering betragtes bl.a. som resultatet af en stadigt mere 

intensiveret global økonomisk konkurrence, der igen hænger sammen med det voksende antal 

industrialiserede lande gennem de seneste 40 år (Gibbons et al. 2004:49; Slaughter & Rhoades 

2004:48). Det sker samtidig med, at produktionen af højteknologiske produkter bliver mere 

forskningskrævende (Gibbons et al. 2004:61). Den udvikling har betydning for både udbuddet af og 

efterspørgslen på viden. Tidligere industrilande kan ikke længere konkurrere på produktionspris, 

hvorfor de må konkurrere på viden. Det indebærer, at også konkurrencen om viden er blevet 

hårdere, og at den efterspørges mere. Af samme grund stiger udbuddet af viden i forskellige former, 

bl.a. antallet af forskningskompetente personer i stort set alle samfundets sektorer (ibid.:10), hvilket 

især sker i forbindelse med uddannelses- og forskningseksplosionen i 1960’erne og -70’erne 

(Andersen 2002: 50; Beck 1997:129). 

 

Samtidig skete der internationalt en afmatning i forskningens vækst. Historisk har forskningen 

næsten vokset eksponentiel, hvilket blev dokumenteret af Derek J. De Solla Prices (1992-1983) i 

1963 ved hjælp af en række forskningsindikatorer bl.a. antallet af forskere og etableringen af 

videnskabelige tidsskrifter (Price 1963:9 & 12). På den baggrund forudså Price et mætningspunkt 

for forskningens vækst udtrykt ved, at dens vækst ville flade ud og stabilisere sig (ibid.:21). Det 

sker internationalt i årene 1970 til 1985 (Ziman 1994:80). Foruden den før nævnte mere intense 

globale, økonomiske konkurrence og de hertil knyttede forringede indtjeningsmuligheder, nævnes 
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også oliekriserne i 1970’erne som en grund hertil (Mirowski & Sent 2008:655) ligesom de militære 

forhold har betydning, hvilket bliver gennemgået i næste afsnit. 

 

Omvæltningerne af de økonomiske forhold betød ikke, at forskningen fik færre midler, men at 

midler i højere grad skulle prioriteres i forhold til samfundsmæssige betydning, herunder krav om 

prioritering, ledelse og effektivitet (Ziman 1994:249-279) med henblik på økonomisk 

konkurrenceevne (Elzinga & Jamison 1995:561; Martin 2003:10-11). 

 

Samtidig med øget konkurrence og den aftagende vækst i forskningsmidlerne, blev viden i højere 

grad gjort til en vare, der kunne ejes. Et kendt eksempel er Bayh-Dole lovgivningen fra 1980 i USA, 

der gjorde det muligt for universiteter at eje og profitere på offentligt finansieret forskning 

(Slaughter & Rhoades 2004:36). Internationalt er handel med og konkurrence på viden desuden 

blevet gjort lettere med internationale handelsaftaler i form af General Agreement on Tariffs and 

Trade og Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, hvoraf sidstnævnte 

er indgået i regi af World Trade Organization (Mirowski & Sent 2008:655).  

 

De økonomiske forklaringer går således generelt på, at moderne samfunds økonomier er blevet 

mere vidensbaserede, og at den internationale økonomiske konkurrence er blevet langt hårdere 

(Stehr 2005:176). De økonomiske forhold betyder, at forskningen i højere grad må søge midler 

andre steder, og at den i højere grad bliver brugt som middel i den globale, økonomiske 

konkurrence. Begge dele fører til, at den bliver organiseret mere heteronomt globalt. 

 

4.3.3 Den militære baggrund 
De økonomiske grunde kan suppleres af en forklaring om ændrede globale militære forhold. Med 

atombombens anvendelse i 1945 og forskningens øvrige bidrag til 2. verdenskrig blev forskning 

gjort til et middel i konflikterne mellem nationerne under Den Kolde Krig (Bell 1999:389; Barben 

2007:58). Det betød en stigning i forskningsmidlerne, dog kombineret med en autonom 

organisering af forskningen i USA (Mirowski & Sent 2008:653). Indtrykket af forskningens 

militære betydning blev forstærket, da Sovjetunionen sendte den første satellit i kredsløb om jorden 

i 1957, hvilket afstedkom det såkaldte Sputnikchok (Andersen 2002:59; Elzinga & Jamison 

1995:584). Men som led i en nedrustning mellem de to supermagter, nedtrappede det amerikanske 

militære i løbet af 1970’erne sit engagement i forskningen (Slaughter & Rhoades 2004:47; 
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Mirowski & Sent 2008:656; ), hvilket fortsatte efter Berlinmurens fald i 1989 (Slaughter & Rhoades 

2004:48). Det var begyndelsen på den af Price forudsagte globale udfladning af forskningens vækst. 

Således afstedkom den militære udvikling en mindre vækst i midlerne til forskningen, hvilket 

gjorde det nødvendigt for forskere at søge midler andre steder. 

 

4.3.4 Sociale og politiske forhold 
Foruden de økonomiske og militære grunde er der også sociale og politiske forhold bag ændringen 

af forskningens organisering. I slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne voksede 

opmærksomheden på forskningens negative konsekvenser. For det første kom udformningen af 

forskningspolitikken under pres fra en række brede, sociale bevægelser rettet mod områder som 

atomkraft, sundhed, miljø og menneskelige reproduktion (Gibbons et al. 2004:7). På grund af 

forskningens tilknytning til atomtruslen og dens påvirkning af miljøet blev den traditionelle 

udformning af forskningspolitikken et af målene for ungdomsoprøret i USA fra slutning af 

1960’erne (Salomon 1977:56). I Europa var protesterne ikke så kraftige, når det drejede sig om 

forskning, fordi den ikke havde frembragt de samme konsekvenser der, og staterne ikke havde 

tilladt militæret at blive ligeså involveret i forskningen som tilfældet var i USA (ibid.:57). 

Situationen er blevet beskrevet som, at forskningen i en tredobbelt forstand er medvirkende til at 

konstituere risici: som medvirkende årsag til at risici opstår, som et redskab til at definere risici og 

som et middel til at afhjælpe risici (Beck 1997:254). Her er risici forstået i en dobbelt forstand som 

både virkelig og definitionsafhængige (ibid.:37). Ønsket om, at forskning i højere grad bliver 

influeret af demokratiske, ikke-ekspertlige, sociale og politiske bevægelser, er også repræsenteret i 

litteraturen (Beck 1997:364f; Jasanoff 2003:241; Stehr 2005). 

 

4.4 Sammenfatning 
Baggrunden for forandringen af forskningens organisering tegner sig mangfoldigt. Kombinationen 

af en række forhold gør, at forskningspolitikken forandrer sig. Det hænger sammen med en række 

internationale forhold. Forskningspolitikken er blevet internationaliseret via en række 

organisationer, der har ensrettet forskningspolitikken, gjort det lettere at konkurrere på viden og 

spredt opfattelsen af forskning som en produktivitetskraft. Den mere intensive globale konkurrence 

på viden og forskningens økonomiske omfang gør, at man politisk ønsker at have indflydelse på 

forskningen. Nedrustningen under og afslutningen på Den Kolde Krig har samtidig gjort, at det 

militære engagement i forskningen er blevet mindre. Opmærksomheden på forskningens 
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konsekvenser på bl.a. sundhed og miljø har også betydet, at sociale og politiske bevægelser i 

stigende grad har krævet indflydelse på forskningen. Dog, som vi skal se i kapitel 6, er det særligt 

de økonomiske forhold, der er blevet brugt som begrundelse for, at den offentlige forskning 

organiseres mere heteronomt. 
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Kapitel 5 – Forskningspolitik og forskning teoretisk set 
 

5.1 Indledning 
Dette kapitel klarlægger hvilke forhold, der fokuseres på i analyserne af forskningspolitikken og 

forskningen såvel som i tolkningen og diskussionen af resultaterne. Det er nødvendigt for at teste 

Slaughter et al.’s og Gibbons et al.’s forudsigelser på danske forhold, som det blev forklaret i det 

videnskabsteoretiske afsnit 2.2. 

 

Der er en del forskellige teorier om, hvordan forskningspolitikken påvirker forskning. Af disse vil 

jeg primært anvende Slaughter et al. og Gibbons et al., fordi de er udførlige i deres forståelse af 

forskningspolitik og forskning. Desuden bidrager Derek Bok (f. 1930) og Etzkowitz sammen med 

Leydesdorff med relevante pointer. Disse vil jeg dog kun anvende i begrænset omfang. 

 

5.2 Teoretiske forståelser af forskningspolitik 
Slaughter et al. og Gibbons et al. beskriver forandringen af forskningspolitikken nogenlunde ens, 

men med tyngde på forskellige emner. Det bliver tydeligt nu, hvor vi ser på de teoretiske forståelser 

af forskningspolitikken. 

 

Det er en fælles vurdering i de to teorier, at forskningspolitikken indebærer, at forskningen bliver 

organiseret mere heteronomt. Mere specifik er vurderingen, at erhvervslivet får større indflydelse på 

organiseringen af den offentlige forskning. I princippet kan en heteronom organisering medføre, at 

forskellige grupper, såsom sociale bevægelser og NGO’er, får indflydelse på organiseringen, men i 

teoriernes beskrivelser af forskningspolitikken drejer det sig primært om erhvervslivet. For 

Slaughter og Rhoades hænger denne udvikling sammen med ét vidensregime, der vokser frem på 

bekostning af et andet, hvor det for Gibbons et al. hænger sammen med forskellige faser af 

forskningspolitik. 

 

5.2.1 Slaughter et al.’s forståelse af forskningspolitik 
Slaughter et al. mener at se et fremvoksende vidensregime, hvor viden bliver set som en vare, der 

kan ejes og profiteres på, mens viden i det svindende regime bliver set som et offentligt gode 

(Slaughter & Rhoades 2004:29).  
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I offentligt-gode-regimet har enhver borger ret til forskning som et offentligt gode (ibid.:28). Til 

gengæld bliver skellet mellem forskning og politik respekteret, herunder forskeres forskningsfrihed. 

På den måde var der en forestillet balance mellem offentligheden og forskningen. Det ændrer sig 

dog med forholdene som beskrevet i kapitel 4. I stedet bliver forskningsbaseret viden set som en 

vare. Forskningspolitikken i det fremvoksende vidensregime bærer grundlæggende præg af den 

tanke, at den samfundsmæssige nytte ved viden som et offentligt gode er mindre end nytten ved 

viden som en vare (ibid.:29). Det skaber en anden forestillet balance mellem offentligheden og 

forskningen, hvor forskningsmidler ledsages med en forventning om, at forskningsresultater 

bidrager til at skabe national økonomisk vækst, som på længere sigt er til gavn for det samlede 

samfund. 

 

I beskrivelsen af, hvordan det kommercielle vidensregime spreder sig, bidrager Slaughter et al. 

særligt med en observation i forhold til Gibbons et al., når det gælder forskningspolitik, nemlig af 

hvordan viden bliver gjort til en vare på et marked (ibid.:309ff). Det sker ved en politisk inciteret 

juridisk proces, hvor det er muligt at tage patenter på brugen af forskningsresultater. Her spiller især 

den tidligere nævnte Bayh-Dole lovgivning fra 1980 en væsentlig rolle (ibid.:36). Den baner vejen 

for handel med forskningsresultater og for overførelse af teknologi fra offentlige 

forskningsinstitutioner til erhvervslivet. Det skal ses på den baggrund, at viden spiller en stadigt 

større rolle i den globale, økonomiske konkurrence. Forskningspolitikken indebærer, at nogle 

forskningsområder får flere midler tilført end andre, fordi de har en højere profitrate (Slaughter & 

Leslie 1999:218). 

 

Den samlede situation gør det lettere for virksomheder at købe brugbare forskningsresultater og 

mere attraktivt for offentlige forskningsinstitutioner at udvikle kommercielle forskningsresultater. 

Forskningspolitikken retter sig mod økonomisk værdiskabelse og understøtter på den måde en mere 

heteronom organisering af forskningen (ibid.:40). 

 

5.2.2 Gibbons et al.’s forståelse af forskningspolitik 
Gibbons et al. vurderer i lighed med Slaughter et al., at forskningen bliver organiseret mere 

heteronomt. Men hvor Slaughter et al. skriver om en overgang fra et vidensregime til et andet, 

skelner Gibbons et al. mellem tre faser af forskningspolitik. Overgangen fra den første fase mod den 



  Side 36 af 117  

tredje fremmer produktionen af modus 2 forskning (Gibbons et al. 2004:159). Den første fase kalder 

gruppen for ”policy for science”, hvilket blev nævnt i afsnit 4.2. Udtrykket betegner en politik, der 

understøtter forskning og lader det være op til forskerne at prioritere og vurdere denne (ibid.:157).  

Dermed passer den organisering fint med adskillelsen af forskning og politik, som beskrevet i afsnit 

3.5. Den anden fase kalder Gibbons et al. for ”science in policy”, hvor ambitionen er, at forskning 

skal bidrage til realiseringen af politiske målsætninger (ibid.:157). Den sidste fase af 

forskningspolitik kaldes ”policy for technological innovation”, hvor formålet med forskningen 

udelukkende er den politiske målsætning at bidrage til erhvervslivets innovation og 

konkurrenceevne (ibid.:158f). Det sker dels ved at bidrage til at styrke virksomheder internt i 

produktionen, bl.a. med informationsteknologi, dels ved at bidrage til udviklingen af nye produkter. 

Gibbons et al.’s vurdering er, at den politike succes afhænger af to forhold (ibid.:161f). For det 

første skal den etablere kontakt mellem virksomheder og forskere, der kan tilbyde hinanden noget. 

For det andet skal politikken opløse grænserne mellem forskningen, erhvervslivet og staten. På den 

måde kan forskningspolitikken tage højde for modus 2 forskningens karakter. Det vil sige, at dens 

resultater udvikles i samspil med dens omgivelser i midlertidige og ustabile organisationer, samt at 

den er anvendelsesorienteret og transdisciplinær (ibid.:160f). 

 

Selvom OECD’s brede betegnelse ”science for policy” ikke indgår i beskrivelsen af de tre faser, er 

den dækkende for både ”science in policy” og ”policy for technological innovation”. Gibbons et 

al.’s vurdering af forskningspolitikken passer således med den overordnede beskrivelse i afsnit 4.2 

af, hvordan organisering af forskningen går mod at blive mere heteronomt organiseret. 

 

På trods af de forskellige observationer og forudsigelserne om forskningens karakter, er der i de to 

teorier en fælles vurdering af, at forskning ikke bare bliver organiseret mere heteronomt, men at 

staten styrker erhvervslivets indflydelse på forskningspolitikken. På den baggrund ses en teoretisk 

forventning om, at forskningspolitikken bliver kommercialiseret. 

 

5.3 Teoretiske forudsigelser om forskningens karakter 
Slaughter et al. og Gibbons et al. forudsiger på hver sin måde, at forskningen forandrer sig som 

følge af forskningspolitikken. Ligheden er, at begge forudsiger, at forskningen bliver mere 

kommerciel og dermed anvendelsesorienteret. Dette afsnit gør rede for hvilke karakteristika den 

offentlige forskning vurderes på. 



  Side 37 af 117  

 

5.3.1 Slaughter et al.’s forudsigelser om forskningens karakter 
Slaughter et al.’s forudsigelser om ændringer i forskningens karakter er ikke ligeså omfattende som 

Gibbons et al.’s. Deres forudsigelser skal ses i sammenhæng med det i deres teori beskrevne 

regimeskift - fra at viden bliver set som et offentligt gode til, at viden bliver set en vare, der kan 

handles med og ejes (Slaughter & Rhoades 2004:29). Det betyder, at forskningen generelt bliver 

rettet mod økonomisk værdiskabelse (Slaughter & Leslie 1999:38). Det er denne generelle 

vurdering, der ligger til grund for Slaughter et al.’s mere konkrete forudsigelser om forskningens 

karakter, som kan deles op i tre: forskningsart, videnskabeligt hovedområde og strategisk 

forskningsområde. 

 

Det afhænger af landet og af markedet hvad, der er mest profitabel forskning. Alligevel forudsiger 

Slaughter og Leslie ændringer i retning af særlige typer forskning. Forudsigelsen om 

forskningsarten er, at kommercialiseringen indebærer et fokus på anvendt, strategisk og målrettet 

forskning frem for grundforskning (ibid.:55f). Når det drejer sig om videnskabelige hovedområder, 

forudsiger Slaughter og Leslie, at humaniora og samfundsvidenskab får færre midler tilført 

(ibid.:217f). Dog med nogle undtagelser indenfor samfundsvidenskaberne. Omvendt forudsiger de, 

at naturvidenskab, teknisk videnskab, jordbrugs- og veterinærvidenskab får flere midler. De udtaler 

sig ikke om sundhedsvidenskab. Med hensyn til de strategiske forskningsområder forudsiger de, at 

forskning i computervidenskab, telekommunikation, elektronik, materialer, kunstig intelligens og 

bioteknologi bliver opprioriteret (ibid.:38). Begrundelsen er i hvert af de tre tilfælde, at disse former 

for forskning umiddelbart har en højere profitrate end andre typer af forskning. De her nævnte 

måder at opdele forskning på vil blive defineret i kapitel 7, hvor de anvendes. 

 

5.3.2 Gibbons et al.’s forudsigelser om forskningens karakter 
Det er Gibbons et al.’s vurdering, at vidensproduktionen er ved at gå fra modus 1 til modus 2, 

hvilket jeg introducerede i afsnit 1.2. I dette afsnit uddyber jeg, hvad Gibbons et al.’s forudsiger om 

forskningens karakter. 

 

Modus 2 har særligt fem karaktertræk, som gør den forskellig fra modus 1. Det første er, at modus 2 

forskning sker i en anvendelsesorienteret kontekst. Her drejer det sig om problemløsning i det 

øvrige samfund, hvor formålet med modus 1 forskning er en videnskabelig disciplins interne 
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problemløsning (Gibbons et al. 2004:3). Det vil sige, at modus 2 forskning bidrager med 

efterspurgte løsninger til det øvrige samfunds problemer. Det fører til det andet karaktertræk, som er 

transdisciplinaritet. Da modus 2 er anvendelsesorienteret, og samfundet i stigende grad kræver 

løsninger, der overskrider de enkelte fagområder, bliver forskningen også nødt til det (ibid.:27). Det 

gælder både mellem de enkelte discipliner og mellem kategorier som grundforskning og anvendt 

forskning (ibid.:19f). Inddragelsen af det øvrige samfunds målsætninger hænger også sammen med 

det tredje karaktertræk, der er heterogenitet og organisatorisk diversitet (ibid.:6f). Inddragelsen 

medfører, at andre institutioner end traditionelle forskningsinstitutioner bliver inddraget i 

forskningen, fx multinationale virksomheder, tænketanke, sociale bevægelser, små højteknologiske 

firmaer, konsulentbureauer og statslige institutioner. Det indebærer et øget antal forskningssteder, 

som i stigende grad bliver specialiseret på forskellig vis. Anvendelsesorienteringen indebærer også 

social ansvarlighed og refleksivitet, som er det fjerde karaktertræk (ibid.:7f). Voksende 

opmærksomhed på omfanget af og måderne, hvorpå forskning influerer offentlige interesser, gør, at 

et stigende antal grupper ønsker og får indflydelse på forskningsprocessen. Konsekvenserne af 

forskningen tænkes således ind i forskningsprocessen fra start. På den måde bliver resultatet mere 

socialt ansvarligt og reflekteret med hensyn til disse. Det femte karaktertræk er en særlig 

kvalitetskontrol (ibid.:8). I modus 1 forskning er normen for kvalitetskontrol fagfællebedømmelse 

eller peer-review, altså at forskningsbidrag, ansøgninger og forskere bliver bedømt af en eller flere 

nøje udvalgte fagligt kompetente forskere, som vurderes på deres tidligere bidrag til feltet. Ifølge 

Gibbons et al. er der således en professionel kontrol med, hvad de vigtige problemer såvel som 

teknikker er i en disciplin, og hvem der er kompetent til at arbejde med disse (ibid.:8). Tanken er, at 

foruden den kvalitetskontrol er der i modus 2 forskning også yderligere kriterier for kvalitet såsom 

sociale, økonomiske eller politiske, afhængigt af hvilken kontekst forskningen foregår i (ibid.:8). 

Det betyder, at det ikke længere er klart, hvad der er ”god forskning”. 

 

5.4 Udledning af betingelsen for og præciseringen af forudsigelser 
I dette afsnit er det hensigten at tydeliggøre den afgørende teoretiske betingelse for forudsigelserne 

om forskningens karakter og at præcisere disse forudsigelser. Det sker med henblik på at vurdere 

om betingelsen er til stede, og om forudsigelserne realiseres for den offentlige forsknings 

vedkommende. Det drejer sig i den forbindelse om kommercialisering af forskning og følgerne for 

forskningsfriheden. I disse overvejelser indgår også, hvad det empirisk er muligt at eftervise. 
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5.4.1 Betingelse for og præcisering af forudsigelser om kommercialisering 
Fælles for de to teorier er, at betingelsen for forudsigelserne er en mere heteronom organisering af 

forskningen, særligt en kommerciel forskningspolitik. Det vil sige, at for at teste teoriernes 

forudsigelser, er det nødvendigt at fastslå, om denne betingelse er opfyldt eller ej. Det sker i afsnit 

8.2. 

 

Slaughter et al.’s forudsiger en opprioritering af kommerciel forskning i form af en bestemt 

forskningsart, bestemte videnskabelige hovedområder og strategiske forskningsområder. Gibbons et 

al.’s forudsigelser er mere omfattende i kraft af de fem punkter, der adskiller modus 2 fra modus 1 

forskning. Det ville være ideelt, hvis der eksisterede empiri til at belyse disse forskelligheder 

indenfor rammerne af specialet, men det er ikke tilfældet. Det er særligt svært at belyse, om 

forskning nu bliver vurderet på de supplerende kvalitetskriterier, og om der er tænkt mere 

ansvarlighed samt refleksivitet ind i forskningsprocessen. Transdisciplinaritet kan operationaliseres 

til artikelmedforfattere fra forskellige videnskabelige discipliner på samme artikel og derved 

analyseres bibliometrisk, ligesom heterogenitet og organisatorisk diversitet kunne undersøges ved at 

se på, hvor forskningen foregår. Men det ville være for omfattende i et enkelt speciale. Af de fem 

punkter er det kun forudsigelsen om mere forskning rettet mod efterspurgte løsninger til det øvrige 

samfunds problemer, som forskningsstatistikken kan hjælpe med at kaste lys over, og på det punkt 

stemmer de to teorier i nogen grad overens med hinanden. Gibbons et al. definerer modus 2 

forskning i en anvendelsesorienteret kontekst, hvis formål er at bidrage med efterspurgte løsninger 

på samfundets problemer, som bl.a. vil sige kommerciel forskning. Slaughter et al. er mere præcise 

og forudsiger, at mere kommerciel forskning indebærer mere anvendt forskning, bestemte 

videnskabelige hovedområde og strategiske forskningsområder. Gibbons et al.’s forudsigelse af, at 

forskning i højere grad bliver vurderet på sociale og politiske krav foruden økonomiske krav, 

understreger, at de vurderer, at modus 2 forskning bidrager med andet end kommercielt efterspurgte 

løsninger i modsætning til Slaughter et al. Men dels fordi Gibbons et al. ikke præciserer, hvad 

denne ikke-kommercielle forskning orienteret mod efterspurgte løsninger består i, og dels fordi 

empirien i undersøgelsen ikke er til at afgøre om en sådan forskning vokser frem, kan det ikke 

afgøres, om den del af teoriens forudsigelser realiseres. 

 

Forudsigelsen om mere forskning rettet mod efterspurgte løsninger gælder i øvrigt også for 

Etzkowitz og Leydesdorff. I deres analyse af organiseringer af forskning, stat og industri, heraf 
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navnet på deres teori triple helix, finder de, at sammensmeltningen mellem disse skyldes en 

forventning om profit fra de tre sektorer (Leydesdorff & Etzkowitz 2000:118).  

 

Det fælles træk ved de tre teorierne er således forudsigelsen om mere kommerciel forskning. På den 

baggrund vil jeg i undersøgelsen nøjes med at vurdere, om netop denne forskning er i fremvækst. 

Det betyder, at det kun er forudsigelsen om mere kommerciel forskning, der testes. Det drejer sig 

således kun om en del af Gibbons et al.’s forudsigelser om forskning, hvorimod hele Slaughter et 

al.’s forudsigelser om kommerciel forskning testes. Hvis kommerciel forskning ikke viser sig at 

være i fremvækst, vil det således være af betydning for hele Slaughter et al.’s teori og Leydesdorff 

sammen med Etzkowitz’ teori, men også for en væsentlig del af Gibbons et al.’s teori.  

 

Forudsigelserne om, at forskning bliver mere og mere kommerciel, vil jeg vurdere ud fra Slaughter 

et al.’s kategorier: forskningsart, de specifikke videnskabelige hovedområder og strategiske 

forskningsområder. Slaughter et al.’s teori supplerer nemlig Gibbons et al.’s teori, hvor denne er 

uklar. Dertil skal det nævnes, at der i Gibbons et al.’s teori samt Leydesdorff og Etzkowitz’ teori 

ikke er noget, der indikere, at de skulle være uenige i, at kommercielt efterspurgt forskning netop er 

anvendt forskning og de nævnte videnskabelige og strategiske forskningsområder. Slaughter et al. 

er blot mest præcis.  

 

5.4.2 Præcisering af forudsigelser om forskningsfrihed 
Der er endnu et punkt, som jeg vil forholde mig til i forbindelse med teoriernes forudsigelser. Det 

drejer sig om forskningens frihed. Teoretisk kan man have en forventning om, at fremvæksten af 

modus 2 forskning kan betyde, at forskningsfriheden bliver truet. Det er en pointe, som Bok 

understreger. Den tidligere præsident for Harvard University nævner tre punkter. Den første er, at 

mere kommercielt organiseret forskning betyder større muligheder for privat vinding i form af 

økonomiske midler og popularitet, hvilket kan bortlede forskning fra mere interessante og 

intellektuelt udfordrende problemer (Bok 2003:111). Grundlæggende skyldes det, at markedet ikke 

er en velegnet mekanisme til at afgøre, hvad der er lovende forskning: … the most important 

inquiries in science often involve questions no company will support because the answers take the 

form of general laws of nature that hold no special rewards for the enterprise that funds the 

research.” (ibid.:111). Det andet punkt er, at forskningsinstitutioner kan forstyrre forskningen for at 

maksimere egen indtægt (ibid.:111f). Det kan fx ske ved at forsinke offentliggørelsen eller skjule 
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kommercielt finansierede forskningsresultater for at få del af den profit, som virksomhederne får. 

Virksomheder har en interesse i at undgå, at deres konkurrenter får kendskab til værdifulde 

resultater (ibid.:112). Boks tredje punkt er, at selve forskningsprocessen kan blive biased 

(ibid.:112f). Forskere som har økonomiske interesser i deres forskning kan blive påvirket til at 

tilpasse dens proces og resultater en finansierende virksomheds ønsker, uden at forskerne selv er 

beviste om det eller vil erkende det. Dertil kommer, at virksomheder, hvis indsatsen er tilstrækkelig 

stor, direkte forsøger at påvirke forskere og offentliggørelsen af deres resultater. Så ifølge Bok kan 

kommercialisering have betydning for friheden til at vælge emne, til at forske uden irrelevant 

indblanding og til at offentliggøre forskningsresultater. Med empirien i undersøgelsen er der ikke 

mulighed for at belyse det spørgsmål ligeså godt som spørgsmålet om, hvorvidt forskningen bliver 

kommercialiseret eller ej. Jeg vil dog alligevel i kapitel 8 diskutere forskningsfrihedens situation, da 

den er et centralt emne for forskningens bidrag til samfundet, jf. afsnit 3.3. 

 

5.5 Sammenfatning 
Den forandrede forskningspolitik indebærer, at forskningen bliver mere heteronomt organiseret, 

specielt med en kommerciel hensigt. Det forventer Slaughter et al., Gibbons et al. og Leydesdorff 

sammen med Etzkowitz. Samtidig er den forventning en betingelse for teoriernes forudsigelser om 

forandringen af forskningen. Der er både forskelle og ligheder mellem Slaughter et al.’s og Gibbons 

et al.’s forudsigelser om forskningen. Den forudsigelse, som undersøgelsen kan kaste lys over, og 

som er fælles for de to teorier, er, at forskningen bidrager med efterspurgte løsninger på samfundets 

problemer. Empirisk er der i undersøgelsen ikke mulighed for at skelne mellem flere forskellige 

slags samfundsmæssige ønsker og krav, hvorfor undersøgelsen er begrænset til at vurdere, om 

kommercielt efterspurgt forskning er i fremvækst. 

Desuden viste dette kapitel, at forskningsfriheden kan være truet af forandringerne i 

forskningspolitikken. Boks forudsigelse er, at friheden til at vælge emne og metode kan blive 

påvirket af kommercialisering, ligesom forventninger om økonomiske midler kan influere selve 

forskningsprocessen og offentliggørelsen af dens resultater. 



  Side 42 af 117  

Kapitel 6 – Analyse af forskningspolitikken 
 

6.1 Indledning 
Dette kapitel beskæftiger sig med den danske forskningspolitik for den offentlige forskning. 

Hensigten er at redegøre for udviklingen siden slutningen af 1960’erne, hvor forskningspolitikken 

først bliver formuleret i Danmark (Andersen 2002:58). Analysen sker tematisk på et overordnet 

niveau, og dens resultater vurderes i kapitel 8 sammen med resultaterne af den statistiske analyse. 

 

For at skabe klarhed, over hvilke institutioner den offentlige forskning foregår ved, fremgår de 

institutioner, som i 2006 deltog i CFA’s undersøgelse af den offentlige forskning af bilag 2. 

 

Kapitlets bidrag til resten af undersøgelsen er dets analyseresultater, som bl.a. vil blive brugt til at 

afgøre, om betingelsen for teoriernes forudsigelser om forskningen, den heteronome organisering, 

er til stede i Danmark. For at gøre dette sker analysen af forskningspolitikken med henblik på, om 

den offentlige forskning bliver organiseret mere autonomt eller heteronomt, som forklaret i afsnit 

4.2. I slutningen af kapitlet vil det ikke være afgjort om betingelsen om den heteronom organisering 

af forskning er til stede eller ej, da der for at afgøre det også skal bruges en enkelt statistik fra 

kapitel 7. Kapitlets analyseresultater vil desuden blive brugt til at diskutere situationen for 

forskningsfriheden indenfor den offentlige forskning. 

 

Redegørelsen for forskningspolitikken er opdelt i to analytiske niveauer (Aagaard 2000:14). Det 

første niveau er den overordnede forskningspolitiske organisation. Det vil sige organiseringen af de 

højere læreanstalter, sektorforskningen, forskningsrådene og det ministerielle ansvar. Det andet 

niveau er de forskningspolitiske virkemidler, som er bevillingssystemet, udviklingskontrakter, 

forhold ved ansættelser og tiltag med henblik på udnyttelse af forskningsresultater. På begge 

niveauer ses en klar, men dog ikke entydig tendens til en mere heteronom organisering af 

forskningen forstået som en strammere politisk styring i retning af det øvrige samfunds interesser, 

hvilket er i overensstemmelse med forudsigelsen i forrige kapitel. Det er særligt de kommercielle 

interesser, der i kraft af den heteronome organisering får mulighed for at påvirke den offentlige 

forskning, som vi senere skal se. 
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Inden selve analysen af de forskningspolitiske tiltag, vil jeg illustrerer den kontekst, hvori de er 

placeret med en kort gennemgang af regeringens forskningspolitiske handleplan fra 2003. 

 

6.2 Hensigten i den nuværende forskningspolitik 
Dette afsnit beskriver, hvad hensigten med den nuværende, danske forskningspolitik er. Det sker 

ved at fremlægge en illustrativ del af regeringens handlingsplan for den offentlige forskning med 

det formål at vise konteksten for de seneste forskningspolitiske tiltag. 

 

I en generel strategi for vækst fra 2002 vurderer regeringen, at samarbejdet mellem den offentlige 

forskning og det private erhvervsliv skal forberedes for, at den offentlige forskning kan bidrage 

mere til økonomisk vækst (Regeringen 2002:33). Regeringen begrunder ønsket om økonomisk 

vækst med, at det er en forudsætning for velstand, velfærd og muligheder for den enkelte (ibid.:5), 

hvilket er fuldt ud i overensstemmelse med Slaughter og Rhoades’ beskrivelse af det kommercielle 

vidensregime, jf. afsnit 5.2.1. Regeringens ønske kan ses i sammenhæng med, at EU-kommissionen 

i 2000 lancerede den såkaldte Lissabon-strategi, hvor forskning bliver set som havende ”… en 

betydelig rolle for fremme af økonomisk vækst…” (EU-kommissionen 2000:4). 

 

Det er på den baggrund, at regeringen i 2003 fremlægger den mere specifikke handlingsplan for den 

offentlige forskning: Nye veje mellem forskning og erhverv – fra tanke til faktura. Af den fremgår 

en række udfordringer, som regeringen ser som afgørende for, at den offentlige forskning kan 

bidrage til økonomisk vækst (Regeringen 2003:7f). Det drejer sig om at: 

 

o Skabe incitamenter for forskningsinstitutioner til at indgå mere i samarbejde med 

erhvervslivet 

 

o Etablere en tættere og mere direkte kontakt mellem erhvervslivet og forskningsinstitutioner, 

så kendskabet og de personlige relationer mellem parterne øges 

 

o Skabe nye og mere sammenhængende måder at organisere overførslen af teknologisk og 

forskningsbaseret viden mellem erhvervslivet og forskningsinstitutionerne 

 



  Side 44 af 117  

o Skabe mere fokuserede satsninger, der kan sikre forskningsmiljøer i verdensklasse, som er 

tættere på erhvervslivets behov for viden 

 

De samlede hensigter er illustrative for den generelle udvikling af forskningspolitikken. Det gør sig 

især gældende efter regeringsskiftet i 2001, men tankerne er også i overensstemmelse med 

udviklingen før det tidspunkt. Desuden kvalificerer hensigterne sig som kommercialisering af 

forskning, da de sigter på national, økonomisk vækst. Et er dog hensigter, noget andet er om disse 

realiseres. 

  

6.3 Den overordnede forskningspolitiske organisation 
I perioden op til 2. verdenskrig var den offentlige forskning organiseret autonomt. Den havde form 

af driftsbevillinger til de højere læreanstalter og i begrænset omfang en mere anvendelsesorienteret 

forskning på nogle få sektorforskningsinstitutter (Aagaard 2000:51). Den politiske indsats på 

området var beskeden, og størstedelen af den offentlige forskning på universiteterne var 

selvregulerende (Mejlgaard et al. 2002:48). Universiteternes eksistensberettigelse blev hovedsagligt 

begrundet med deres betydning for den almene dannelse og den kulturelle identitets- og 

værdidannelse i samfundet (Aagaard 2000:20). Efter 2. verdenskrig blev den offentlige forskning 

dog væsentligt mere heteronomt organiseret. Det skete særligt i slutningen af 1960’erne og starten 

af 1970’erne samt med og efter universitetsreformen i 1992 og oprettelsen af Forskningsministeriet 

i 1993. I 2001 udkom en række anbefalinger til den offentlige forskning fra en 

Forskningskommission, der var blevet nedsat af daværende it- og forskningsminister Birte Weiss i 

maj 2000 (Würtzen et al. 2001a). En del af de efterfølgende tiltag blev foregrebet her og skal ses på 

den baggrund. 

 

Forandringerne er dog ikke foregået entydigt i én retning, da udviklingen også rummer enkelte 

tilfælde af, at organiseringen er blevet mere autonom, men samlet set er den blevet mere heteronom. 

 

Den offentlige forskning kan deles op i offentlige forskningsinstitutioner, højere læreanstalter og 

private, ikke-erhvervsdrivende fonde og organisationer (PIFO). Definitionen af disse bliver 

behandlet yderligere i næste kapitel. For at få et overblik over de tre sektorers størrelse før analysen 

af dem, illustrerer figur 6.1 forholdet mellem disse økonomisk set. 
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Figur 6.1 

Forskningsudgifter efter de tre offentlige hovedsektorer i mio. kr., løbende priser, 1987-2006 
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Kilde: AFF 1999:77; CFA 2008b: tabel 34. 

 

Året 1997 optræder to gange, da der er forskel på fordelingen mellem sektorerne i de to anvendte 

kilder. Da de to kilder stammer fra forskellige år, har det været nødvendigt at præsentere 

forskningsudgifterne i løbende priser frem for faste priser. De to kilder møder vi et par gange i 

kapitel 6, hvorfor året 1997 også der vil optræde to gange, ligesom forskningsudgifterne vil være 

opgjort i løbende priser. 

 

Figuren viser, at de højere læreanstalter fylder stadigt mere i forholdet mellem sektorerne, der 

tilsammen brugte over 13 mia. kr. på forskning i 2006. De offentlige forskningsinstitutioner, 

herunder sektorforskningen, har omvendt en stadigt mindre størrelse hen over perioden. PIFO’erne 

har et nogenlunde stabilt og beskedent omfang, hvilket er grunden til, at de har en knap så 

fremtrædende plads i undersøgelsen. 

 

6.3.1 De højere læreanstalter 
For de højere læreanstalter blev den mere heteronome organisering indvarslet med reformen af 

universiteterne i 1970. Det skete efter en kraftig vækst i antallet af studerende i 1960’erne og efter 

oprettelsen af Odense Universitet i 1964. Den udvikling fortsatte med oprettelsen af Roskilde 

Universitetscenter i 1972 og Aalborg Universitetscenter i 1976 (Andersen 2002:54). 
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Reformen af universiteternes styrelse indebar, at rektor blev styrket som forvaltningschef, ligesom 

universiteternes administrative apparat blev det for at betjene den centrale ledelse (Bredsdorff 

2008:6). Det skete på bekostning af kurators indflydelse, som var en embedsmand med en 

administrativ rolle direkte underlagt Undervisningsministeriet. Desuden imødekom reformen 

studenteroprøret, idet den gav medbestemmelse til studerende i styrelsesorganer som fx 

konsistorium og fakultetsråd. Antallet af pladser til studerende blev dog mindsket i 1973 med 

revisionen af 1970-reformen til fordel for pladser til det teknisk-administrative personale (ibid.:9). 

Reformen og revisionen var i sig selv ikke en mere heteronom organisering, men vedrørte interne 

forskydninger af magtforholdene. Det gav anledning til at kalde 1970-reformen for opgøret med 

professorvældet (Mejlgaard et al. 2002:49). Omvendt kan tiltagene tolkes som mere heteronom 

organisering af universiteterne, da der for første gang blev stillet politiske krav fra Folketinget til 

universiteternes interne organisering (ibid.:49). Tidligere var universiteternes styreform bestemt ved 

kongelig anordning, hvilket efter afskaffelsen af enevældet betød, at den var bestemt af ministeren 

(Ellehøj et al. 1986:291). 

 

Frem mod slutningen af 1980’erne er der ingen væsentlige ændringer for universiteternes 

vedkommende (Aagaard 2000:53). I den periode bliver den samlede forskningsorganiseringen dog i 

stigende grad udsat for den kritik, at der politisk ikke er nogen særlig koordinering mellem de 

forskellige dele af den offentlige forskning (ibid.:54). Således bliver de forskningspolitiske 

beslutninger taget i forskellige sektorministerier, organer og udvalg (Jensen 1996:31f). På 

anbefaling af en OECD-evaluering i 1987/88 bliver 1973-universitetsloven revideret i 1992. Det 

medfører en yderligere intern koncentration af beføjelser hos rektor, tilsvarende hos dekanen på 

fakultetsniveau, og at samfundsinteresser, især erhvervslivets, bliver repræsenteret i 

universitetsbestyrelserne (Mejlgaard et al. 2002:51f; Hansen 1995:22). Desuden ændres den 

reviderede lov fra 1973, så at den enkelte forsker nu kan underlægges institutbestyrelsens 

instruktionsbeføjelser og kun er sikret sin metodefrihed (Bredsdorff 2008:30f). Tanken i OECD-

evalueringen er, at mere autonome universiteter vil have lettere ved at indgå i samarbejde med 

erhvervslivet, hvorfor forskningen i højere grad underlægges ledelsen. Reformen er således et 

forsøg på at øge universiteternes autonomi i forhold til den eksterne regulering med den 

konsekvens, at forskningen bliver mere heteronomt organiseret. 
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I 2000 bliver der gennemført en ændring, som ikke direkte er forbundet med universiteternes 

organisering, men alligevel er væsentlig for at forstå den situation, de i dag er i. Under den 

socialdemokratisk ledede regering blev bygningerne, som universiteterne bebor, overført til en 

styrelse, som universiteterne derefter skal leje bygningerne af (Wright & Ørberg 2008:42)2. Dermed 

bliver universiteterne mere afhængige af midler fra staten. 

 

Efter regeringsskiftet i 2001 bliver et af det nyoprettede Ministerium for videnskab, teknologi og 

udviklings (Videnskabsministeriet) mest omfattende tiltag universitetsloven fra 2003. Loven sikrer 

formelt universiteterne forskningsfrihed, men ikke den enkelte forskeres (Fink et al. 2003:12). 

Loven betyder ændringer på en række punkter. For det første bliver universiteterne selvejende, uden 

dog at eje bygningerne, de er placeret i (Wright & Ørberg 2008:34). For det andet indebær 

reformen, at det akademiske selvstyre erstattes af en universitetsbestyrelse med eksternt flertal og 

ekstern formand (Mejlgaard et al. 2002:76), hvilket er en af anbefalingerne fra 

Forskningskommissionen i 2001 (Würtzen et al. 2001a:29). De eksterne medlemmer vælges dog af 

bestyrelsen (Fink et al. 2003:25). Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for udnævnelsen af rektor, som 

er ansvarlig for udvælgelse af dekaner, der igen er ansvarlige for valg af institutledere. I stedet for 

en bottom-up ledelse er der således nu et top-down hierarki (Fink et al. 2003:26; Schmidt & 

Langberg 2007:88; Wright & Ørberg 2008:36). I praksis betyder det en styrket ledelse på 

universiteterne, men en svækkelse af forskernes position (Schmidt & Langberg 2007:88). 

Muligheden for at institutionsbestyrelsen kan pålægge den enkelte forsker opgaver videreføres fra 

1992-loven (Bredsdorff 2008:30f).  

Den overordnende vurdering af forskningsfrihedens tilstand på de danske universiteter er blevet 

bekræftet af anden forskning. I en gennemgang af 23 EU-medlemslandes 

forskningsfrihedsrelaterede lovgivning er det konklusionen, at forskningsfriheden er lav på de 

danske universiteter særligt i kraft af de begrænsede muligheder for akademisk selvstyre og 

udvælgelsen af rektor (Karran 2007:302 & 305). Reformen har således betydet, at forskningen ved 

universiteterne er mere heteronomt organiseret (Mejlgaard et al. 2002:77). 

 

Et sidste tiltag, når det gælder universiteterne, er fusionerne mellem universiteterne og 

sektorforskningsinstitutterne i slutningen af 2006. Også fusionerne skete på anbefaling af 

Forskningskommissionen, der i 2001 opfordrede til et tættere og mere forpligtende samarbejde 
                                                
2 Det fremgår ikke af Wright og Ørberg, hvilken styrelse eller andet organ, der er tale om (2008:42), men der er måske 
tale om Universitets- og Bygningsstyrelsen under Videnskabsministeriet. 
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mellem sektorforskningen og universiteterne (Würtzen et al. 2001a:30). Resultatet blev, at 

Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole fusionerede med 

Københavns Universitet. Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Pædagogiske Universitet 

fusionerede med Århus Universitet. Desuden fusionerede ni sektorforskningsinstitutioner med fem 

forskellige universiteter (Universitets- & Bygningsstyrelsens hjemmeside 2009). Danmarks 

Jordbrugsforskning og Danmarks Miljøundersøgelser fusionerede med Århus Universitet. 

Danmarks Tekniske Universitet fusionerede med Forskningscenter Risø, Danmarks 

Fødevareforskning, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks 

Transportforskning. Statens Institut for Folkesundhed fusionerede med Syddansk Universitet og 

Statens byggeforskningsinstitut gjorde det med Aalborg Universitet. 

 

Videnskabsminister Helge Sander insisterer på, at fusionerne mellem universiteterne er sket 

frivilligt, hvilket også var nødvendigt, eftersom der ikke var politisk flertal for at gennemtvinge 

fusionerne ved lov (Politiken 2006)3. Det er dog i direkte modstrid med mindst seks institutioners 

udsagn, heriblandt Copenhagen Business School, Roskilde Universitetscenter, IT-Universitetet og 

Danmarks Pædagogiske Universitet, der ikke ønskede at fusionere (Information 2006; Politiken 

2006). Mens nogle større universiteters ledelse formentlig øjnede chancen for at blive større, har en 

række mindre universiteter og sektorforskningsinstitutioner været presset til at indgå i fusionerne. 

Som følge af, at de ni sektorforskningsinstitutioner fusionerede med de fem universiteter, blev 

universitetsloven ændret således, at ministerierne nu også kan pålægge universiteterne 

myndighedsopgaver (Weekendavisen 2007). Både måden, fusionerne er blevet gennemført på, og 

den nu eksisterende mulighed for at pålægge universiteterne myndighedsopgaver kan siges at være 

en heteronom organisering af den offentlige forskning. 

 

6.3.2 Sektorforskningen 
Et af de første eksplicitte eksempler på anvendelsesorienterede forskningsinstitutioner er 

sektorforskningen. På trods af, at Meteorologisk Institut som den første egentlige offentlige 

forskningsinstitution blev grundlagt i 1872 og Geodætisk Institut i 1928 (Overgaard 1984:38f), er 

det efter 1960 og særligt i løbet af 1970’erne, at sektorforskningen for alvor bliver taget i brug 

(Hansen 1996:20; Andersen 2002:53f). Det sker ved en udbygning af en række eksisterede 
                                                
3 I redegørelsen for processen op til fusionerne har jeg ikke kunnet finde faglitteratur om emnet, hvorfor jeg har valgt at 
benytte avisartikler. Det kan betyde mindre troværdige kilder. Artiklerne bliver dog ikke anvendt som kilder for større 
komplicerede vurderinger, men kun til at gengive udtalelser og lovændringer. 
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sektorforskningsinstitutioner og ved oprettelsen af nye. I 1975 bliver Amternes og Kommunernes 

Forskningsinstitut såvel som Arbejdsmiljøinstituttet oprettet, og i 1978 følger Statens Jordbrugs- og 

Fiskeriøkonomiske Institut. Sektorforskningsinstitutionerne var orienterede efter forskellige 

sektorministeriers ønsker om viden og var finansieret af dem, så de enkelte ministerier uden besvær 

kunne orientere forskningsindsatsen efter, hvad der betragtes som aktuel politisk relevans. Set på 

den baggrund er sektorforskningen i sig selv en heteronom organisering af den offentlige forskning. 

 

Under de forskellige sektorministerier udviklede sektorforskningsinstitutionerne mangeartede 

organisations- og styreformer (Hansen 1996:19), hvilket der ikke blev gjort meget ved før 

vedtagelsen af en fælles sektorforskningslov i 1995 (Aagaard 2000:90; Würtzen et al. 2001b:38). 

Hensigten var at styrke kvaliteten af forskningen og øge sektorforskningens selvstændighed fra de 

respektive sektorministerier. Resultatet blev en forskningskyndig bestyrelse og en direktion som 

medierende led mellem ministerierne og sektorforskningen. Bestyrelsen udpeges af 

sektorministeren, men formanden og bestyrelsens flertal skal være uafhængige af ministeren. Den i 

forvejen heteronomt organiserede sektorforskning bliver således gjort mere autonom, men den er 

dog stadig overvejende heteronomt styret af de enkelte sektorministerier, samtidig med at 

sektorforskningen fylder en stadigt mindre del af det samlede billede. 

 

6.3.3 Forskningsråd 
Forskningsrådene er en forholdsvis ny del af den forskningspolitiske organisering og er jævnligt 

blevet reformeret. Reformerne af forskningsrådene har typisk været forsøg på at fravriste den 

akademiske kultur indflydelse på rådene og dermed koordinere forskningen, hvorfor 

forskningsrådene i sig selv ligesom sektorforskningen er en heteronom organisering af den 

offentlige forskning. 

 

Forskningsrådenes betydning ses bl.a. ved, at de i 2004 uddelte 909 mio. kr., i 2005 1002 mio. kr. 

og i 2006 1073 mio. kr. (CFA 2006a:13; CFA 2007a:13; CFA 2008a:13). Det svarer til omkring 8% 

af de samlede offentlige forskningsudgifter og lidt over 20% af den eksterne finansiering de tre år. 

 

I 1946 blev de første skridt taget mod en koordinering og en institutionalisering af 

forskningspolitikken med oprettelsen af et teknisk-videnskabeligt forskningsråd under Akademiet 

for de tekniske videnskaber (Grønbæk 2001:79). Formålet var at fremme og samordnede teknisk-
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videnskabelig og erhvervsøkonomisk forskning til gavn for dansk erhvervsliv, og rådet var den 

første almene statslige tilskudsordning for den tekniske forskning i Danmark. For de øvrige 

forskningsområder blev Statens almindelige videnskabsfond oprettet seks år senere (ibid.:79). 

Fonden blev organiseret i fem dele med ansvar for ansøgninger fra naturvidenskab, humaniora, 

samfundsvidenskab, lægevidenskab og jordbrugs- og veterinærvidenskab. 

 

I 1965 blev rådene mere heteronomt organiseret i kraft af, at hovedparten af de eksisterende 

forskningspolitiske organer blev samlet under Undervisningsministeriet. Det skete samtidig med, at 

Forskningens Fællesudvalg blev oprettet (Aagaard 2000:52). Ideen med sidstnævnte var, at 

udvalget skulle rådgive regering og Folketing på baggrund af en helhedsbetragtning af 

forskningspolitiske spørgsmål om institutioner, prioritering og virkemidler. Derudover blev Statens 

almindelige videnskabsfond i 1968 omdannet til fem forskningsråd (et for hvert af de ovenfor 

nævnte områder), som samtidig fik væsentligt flere midler og opgaver. Baggrunden for 

omdannelsen var forskningens og den højere uddannelses generelle ekspansion igennem 1960’erne 

i form af forskningsmidler og antal studerende med krav på forskningsbaseret undervisning.  Det 

afstedkom en politisk efterspørgsel efter en mere selektiv fordeling af de offentlige midler til 

forskningen (Mejlgaard et al. 2002:48). 

 

Nogle få år efter var forsøgtes forskningen yderligere koordineret. Planlægningsrådet for 

Forskningen afløste Forskningens Fællesudvalg i 1972, og i 1973 blev det teknisk-videnskabelige 

forskningsråd fra 1946 reformeret således, at det på lige fod indgik med de fem andre af statens 

allerede eksisterende forskningsråd som et sjette med de samme funktioner og midler til at realiserer 

disse (Grønbæk 2001:88). Rådenes arbejde bliver således mere samlet. 

 

I 1975 henvender Planlægningsrådet for forskning sig dog til undervisningsministeren i frustration 

over manglende indflydelse på sektorministrenes beslutninger, hvilket afstedkommer en henstilling 

fra statsministeren til sektorministrene om at inddrage Planlægningsrådet (Aagaard 2000:54). Det 

skal også ses i forbindelse med den føromtalte kritik i 1970’erne af den manglende politiske 

koordinering af forskningen, der gik igen i forbindelse med forskningsrådene (Aagaard 2000:54; 

Jensen 1996: 31f). Kritikken bliver gentaget i en tværministeriel rapport fra 1981, efter at 

Planlægningsrådet havde henvendt sig direkte til Statsministeren (Aagaard 2000:54), men det er 

OECD-evalueringen i 1987/88 med en tilsvarende kritik, der udløser forandringer (Aagaard 
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2000:54; Jensen 1996: 34). Planlægningsrådet for Forskning blev i 1989 nedlagt og erstattet med 

Forskningspolitisk Råd, som et overordnet råd for de seks af statens forskningsråd (Aagaard 

2000:56). Det betød bl.a., at rådsmedlemmerne nu skulle udpeges af ministeren. Hensigten var, at 

forskningsrådene skulle være mere uafhængige af den akademiske kultur og orientere sig mere efter 

samfundets behov (Hansen 1996:21; Aagaard 2000:59f). Det overordnede Forskningspolitisk Råd 

havde fortsat til opgave at rådgive regering og Folketing om forskningens nyttiggørelse for 

samfundet. Forskningspolitisk Råds bestræbelser er siden blevet betragtet som erhvervsorienterede 

(Aagaard 2000:56). Forskningsrådene kommer således under mere heteronom styring og bliver 

mere fokuseret på økonomiske interesser. 

 

Bestræbelserne lader dog ikke til at lykkes. Så efter Forskningsministeriets oprettelse i 1993 bliver 

der i perioden 1995 til 1997 gjort forsøg på at reformere forskningsrådgivningssystemet (ibid.:74). 

Resultatet bliver, at Forskningspolitisk Råd erstattes af Danmarks Forskningsråd, der skulle være 

tættere på Forskningsministeriet og have ansvaret for den overordnede rådgivning samtidig med, at 

det stadig er det overordnede organ for de seks statslige forskningsråd. Forskningsrådenes stilling er 

da også helt frem til 1996 blevet karakteriseret som et klassisk eksempel på offentligt selvstyre 

(Hansen 1996:21). De seks statslige forskningsråd blev bevaret og fik desuden fonds-, initiativ- og 

rådgivningsfunktionerne også pålagt en strategi- og en forvaltningsfunktion. Derudover blev 

ForskningsForum oprettet som fælles bestyrelse for de statslige forskningsråd med henblik på at 

koordinere deres indsats. Forskningsforum skulle desuden formulere rådgivning til Danmarks 

Forskningsråd. Med ForskningsForum blev den tværgående og strategiske forskningspolitik 

institutionaliseret indenfor rammerne af forskningsrådene, hvilket kan ses som et forsøg på at 

reducere pluralismen blandt sektorministerierne (ibid.:26).  

 

Med regeringsskiftet og det nye videnskabsministerium bliver forskningsrådene igen reformeret i 

2003. Den væsentligste nyskabelse i reformen er opsplittelsen af Danmarks Forskningsråd i et 

strategisk og et frit forskningsråd (Mejlgaard et al. 2002:72). Hvert af rådene får en bestyrelse på ni 

medlemmer, som også skal repræsentere samfundsinteresser. Desuden bliver Det fri forskningsråd 

overordnet de seks allerede eksisterende statslige forskningsråd. Den strategiske forskning var i sig 

selv ikke ny, da Danmarks Forskningsråd tidligere havde varetaget store, tematiske 

forskningsprogrammer, men etableringen af Det Strategiske forskningsråd er en institutionalisering 
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af muligheden for politisk prioritering af forskning, hvorfor den bidrager til at organisere 

forskningen heteronomt (ibid.:72). 

 

6.3.4 Ministerielt ansvar for forskning 
Udviklingen mod en mere heteronom organisering afspejler sig i, at forskningspolitik sideløbende 

er blevet udspaltet som et selvstædigt politikområde fra undervisningspolitikken. Den proces ses i 

forandringerne af det ministerielle ansvar for forskning. Den ansvarlige minister har således særligt 

forsøgt at bevæge universiteterne væk fra den kollegiale styringsform og de internt videnskabelige 

kriterier primært i retning af en mere ledelsesorienteret struktur med fokus på både interne og 

eksterne kriterier for forskningen (Aagaard 2000:99), hvorfor et stærkere ministerium betyder et 

forstærket forsøg på at organisere forskningen heteronomt. 

 

Undervisningsministeriet var frem til 1998 ansvarlig for universitetsforskningen, hvilket i 1988 blev 

indikeret, da ministeriet skiftede navn til Undervisnings- og forskningsministeriet (Hansen 

1996:22). Forsknings- og Teknologiministeriet blev dog i mellemtiden oprettet i januar 1993 som 

selvstændigt ministerium i forbindelse med regeringsskiftet samme år. Ministeriets ressortområde er 

i første omgang kun Forskningspolitisk Råd, herunder de seks statslige forskningsråd, Danmarks 

deltagelse i internationale forskningssamarbejder, Risø og 11 andre mindre forskningsinstitutioner, 

men ikke universitetsforskningen (Aagaard 2000:70). Således var det nye ministerium kun et nyt 

navn for den gamle forskningsafdeling ved Undervisningsministeriet. Den første minister i det nye 

ministerium, Svend Bergstein, gav umiddelbart inden sin afgang efter et år på posten offentligt 

udtryk for, at ministeriet havde for få beføjelser over det samlede forskningssystem og en for lille 

forvaltningskapacitet, hvorfor han som en af sine sidste handlinger i posten anmodede om en ny 

OECD-evaluering (Jensen 1996:35). 

 

Den efterfølgende OECD-rapport fra 1995 konkluderer, at forskningssystemet fortsat er for 

indviklet og usammenhængende, og målene for uklare, hvilket fører til, at ministeriets 

ansvarsområde bliver udvidet med it- og teleområdet samt koordinationen af sektorforskningen 

(Aagaard 2000:71). Ved samme lejlighed bliver ministeriets navn begrænset til 

Forskningsministeriet, og Frank Jensen tiltræder som ny forskningsminister. Det indleder en 

periode med oparbejdning af forvaltningskapacitet med deraf følgende overskud til nye tiltag 

(ibid.:72). 
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Et yderligere skridt i en heteronom retning blev taget i 1998 via en yderligere udvidelse af 

Forskningsministeriets ressortområde med den forskningsmæssige og administrative del af 

universiteterne fra Undervisningsministeriet (ibid.:76). Dermed blev ministeriets årlige budget 

forøget fra 1.9 mia. til 7 mia. kr. Den nye forskningsminister Jan Trøjborg betragtede dette som 

opfyldelsen af en socialdemokratisk vision om at samle al forskning i ét ministerium (ibid.:76). 

 

I 2000 blev Forskningsministeriets ressortområde dog kortvarigt formindsket ved, at den 

forskningsmæssige og administrative del af universitetsområdet blev flyttet tilbage til 

Undervisningsministeriet. Det blev dog ændret igen ved regeringsskiftet i 2001, hvor hele ansvaret 

for universiteterne tilfaldt videnskabsministeriet med Sander som minister. Resultatet er et 

ministerium med et omfattende budget og ressortområde, der har større muligheder for at 

koordinere den offentlige forskning end tidligere. 

 

6.4 Forskningspolitiske virkemidler 
Temaerne i redegørelsen for de forskningspolitiske virkemidler er bevillingssystemet og 

udviklingskontrakter for både universiteterne og sektorforskningen. Desuden drejer det sig om 

forhold ved ansættelser, strukturelle prioriteringer og udnyttelse af forskningsresultater. Disse 

forskningspolitiske virkemidler er hver især blevet udviklet til at organisere forskningen 

heteronomt. 

 

6.4.1 Bevillingssystemet 
Bevillingssystemet hænger tæt sammen med den overordnede forskningspolitiske organisering og 

betragtes som det mest centrale af de forskningspolitiske virkemidler (ibid.:59). Det består af to dele 

(ibid.:39). Den ene del er den interne finansiering, der sikrer midler til grundlæggende og 

langsigtede aktiviteter. For universiteternes vedkommende drejer det sig om basismidlerne. Den 

anden del af bevillingssystemet er den eksterne finansiering fra andre offentlige kilder bl.a. 

forskningsrådene. Den eksterne finansiering sker i konkurrence. Med et sådant tostrenget 

bevillingssystem er der både mulighed for kontinuerlig forskning og specifikke satsninger 

(ibid.:40). 
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Den eksterne finansiering er et punkt, som vi statistisk skal se på i næste kapitel, hvorfor det her er 

tilstrækkeligt at nævne, at den eksterne finansiering siden 1987 generelt har været stigende og i 

2006 udgjorde 4.944 mio. kr.. Det svarer til 37% af de samlede offentlige forskningsudgifter. 

 

Stigningen i den eksterne finansiering udgøres især af forskningsprogrammer, der er oprettet af de 

respektive sektorministerier (ibid.:61). Det er især i løbet af 1980’erne, at programmerne bliver 

taget i brug (ibid.:60). Således er der i 1995 registeret ikke mindre end 52 forskningsprogrammer 

under de seks statslige forskningsråd (ibid.:80). Etableringen af forskningsprogrammerne er et 

forsøg på at påvirke universitetsforskningen, at koordinere den med sektorforskning og at styre den 

mod politisk prioriterede områder (Ståhle 1993:97). For at få et overblik over, hvad 

forskningsprogrammerne drejer sig om, kan man se på de strategiske forskningsområder. Af bilag 3 

fremgår de ti største strategiske forskningsområder målt på forskningsmidler siden 1997. Det er et 

emne, vi vender tilbage til i afsnit 7.4.2.3.  

 

Med til bevillingssystemet hører også en række strukturelle prioriteringer. Det drejer sig om 

grundforskning, højteknologisk forskning og globaliseringspuljen. 

 

I 1988 og 1991 besluttede Folketinget særskilt at afsætte henholdsvis 70 mio. kr. og 60 mio. kr. af 

til grundforskning ved universiteter, og derudover blev Danmarks Grundforskningsfond oprettet i 

sidstnævnte år med en grundkapital på 2 mia. kr. med et årligt afkast på 200 mio. kr. (ibid.:25). I 

kraft af, at Danmarks Grundforskningsfond siden sin oprettelse har haft mulighed for at uddele 

midler, er det den eneste af disse tre puljer, som kan siges at have haft en varig effekt, eftersom de 

to øvrige var engangsbevillinger. 

 

I 2005 oprettes Højteknologifonden, der tilføres midler, så den i 2012 har en grundkapital på 16 

mia. kr. (Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside 2008a). Fonden har til formål at støtte 

højteknologiske satsninger, forskning og innovation med erhvervsmæssige potentialer samt 

formidle teknologioverførsel såvel som samarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og 

private virksomheder (Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside 2008b). Fonden har 

mellem 1998 og 2003 haft nogle forløbere, der også skulle fremme samarbejdet mellem den 

offentlige forskning og det private erhvervsliv, men ikke i samme størrelsesorden som 

Højteknologifonden (Aagaard 2000:114). 
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En tredje strukturel satsning er globaliseringspuljen, hvis forskningsdel blev aftalt i november 2008 

og drejer sig om fordelingen af godt 4 mia. kr. (Videnskabsministeriets hjemmeside 2008). Aftalen 

indebærer, at basismidlerne til universiteterne vokser fra 5.9 mia. kr. i 2007 til 6.7 mia. kr. i 2009. 

Det er et niveau, som skal holdes frem til 2012. Desuden er der sat en grænse på 10 % for 

universiteternes medfinansiering i projekter finansieret af forskningsrådene. Derudover afsættes der 

600 mio. kr. til strategisk forskning i 2009-2010 og 200 mio. kr. til fri forskning i samme periode. 

Forholdet mellem den interne og den eksterne finansiering rykkes en smule til fordel for den 

eksterne finansiering. Baggrunden er, at der afsættes lige så mange midler til intern som til ekstern 

finansiering samt, at den eksterne finansiering udgør mindre end 50% af den samlede finansiering. 

 

Med til bevillingssystemet hører planerne om en ny måde at fordele universiteternes basismidler 

efter målt præstation. Den endelige udformning af lovforslaget er dog endnu ikke fastlagt af 

videnskabsministeriet. Tidligere har det været svært at forklare fordelingen af basismidler imellem 

universiteterne, da dette igennem en længere årrække er sket ved fremskrivning af tidligere års 

fordeling, som det fremgår af 2008-finansloven (Finansministeriet 2007:70). Af et referat af et 

oplæg fra videnskabsministeriet fra 2006 til et møde med rektorkollegiet fremgår den ide, at jo 

bedre universiteterne præsterer målt på omkostningseffektivitet, forskningskvalitet, 

uddannelseskvalitet og videnspredningskvalitet, des flere basismidler får de (Hylleberg 2006:3)4. 

Det er ligeledes i tråd med Forskningskommissionens anbefaling (Würtzen et al. 2001a:32). 

Desuden er hensigten også, at fordelingen af universiteternes basismidler ikke må ændre sig 

uacceptabelt meget ved store udsving i kvalitetsmålene. Mængden af basismidler, der skal fordeles 

på denne måde, er ikke fastlagt endnu, men en sådan fremtidig fordeling vil være et væsentligt 

redskab til at organisere forskningen mere heteronomt, da der fra politisk side sættes krav til 

forskningen.  

 

Bevillingssystemet har således været et vigtigt forskningspolitisk virkemiddel til at styre 

forskningen i en mere heteronom retning og ser ud til fortsat at være det. 

                                                
4 Det var ikke muligt på trods af gentagne henvendelser at få udleveret oplægget fra videnskabsministeriet, så jeg har 
været nødsaget til at basere beskrivelsen på et referat af dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Århus 
Universitet Svend Hylleberg fra hans kommentar til Videnskabsministeriets oplæg.  
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6.4.2 Udviklingskontrakter 
Forskningsministeriets overtagelse af universitetsforskningen i 1998 indebærer, at universiteterne 

fra 2000 bliver styret via udviklingskontrakter. Den første udviklingskontrakt blev dog allerede 

indgået i 1994 med ministeriets største sektorforskningsinstitut Risø, og der har også tidligere været 

brugt kontrakter i sektorforskningen (Aagaard 2000:92). Der er forskel på de enkelte institutioners 

kontrakter samtidig med, at universiteterne mindst indtil 2002 i høj grad selv fik lov til at bestemme 

indholdet af dem (Aagaard 2000:92; Mejlgaard et al. 2002:74). Gennemgående er kontrakternes 

formål at fastlægge overordnede strategiske mål, uden at der er knyttet nogen direkte økonomiske 

incitamenter hertil (Mejlgaard et al. 2002:74). Sådan forholder det sig, selvom kontrakterne netop 

kan bruges til at evaluere og rangordne universiteterne med henblik på at tilpasse finansieringen af 

dem (Wright & Ørberg 2008:46). Med kontrakterne og den top-down valgte ledelse har ledelsen 

mulighed for at sprede og overføre ansvaret for realiseringen af kontrakternes målsætninger ned til 

de enkelte forskere via en kæde af kontrakter (ibid.:50). Fx fremgår det af Danmarks Pædagogiske 

Universitets udviklingskontrakt for perioden 2001 til 2005, at ”Alle videnskabelige medarbejdere 

bliver omfattet af og skal indgå forskerudviklingskontrakter (forskningsplaner) med institutlederen 

med henblik på både at pleje og at presse talenterne…” (Danmarks Pædagogiske Universitet 

2001:8). Udviklingskontrakterne er således blevet et væsentligt redskab til at organisere forskningen 

heteronomt. 

 

6.4.3 Forhold ved ansættelser 
En anden type forskningspolitiske virkemidler er omstændighederne ved ansættelse af forskere. 

Med vedtagelsen af den fælles lov for sektorforskningsinstitutterne i 1997 fulgte en 

ansættelsesbekendtgørelse, som i 1998 inspirerede til en ny ansættelsesbekendtgørelse for 

universiteterne (Aagaard 2000:91 & 95; Würtzen et al. 2001b:38). I begge tilfælde blev 

betydningen af det fagkyndige bedømmelsesudvalg nedtonet, da der ikke længere skulle indstilles 

en bestemt ansøger. Det skete til fordel for en ledelse, der blev styrket med den hensigt at kunne 

foretage en vurdering af ansøgeren i forhold til andre kvalifikationer end videnskabelige (Mejlgaard 

et al. 2002:74f). Set i forhold til, at universitetsledelsen bliver udpeget af en bestyrelse med eksternt 

flertal, må den nye ansættelsesbekendtgørelse siges at være endnu et skridt i retning af at organisere 

forskningen heteronomt. 
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6.4.4 Udnyttelse af forskningsresultater 
En sidste type af forskningspolitiske virkemidler drejer sig om udnyttelsen af forskningsresultater.  

 

I 1999 blev den såkaldte forskningspatentlov vedtaget (Aagaard 2000:96). Ifølge loven er det muligt 

for offentlige forskningsinstitutioner at tage patenter i forbindelse med forskningen for at udnytte 

den kommercielt. Loven gælder for både universiteterne og sektorforskningen. For universiteterne 

repræsenterer loven en nyskabelse, men for sektorforskningen har området været reguleret siden 

1994. I 2004 blev en lov om teknologioverførsel vedtaget ligeledes med henblik på kommerciel 

udnyttelse af viden. Den giver universiteterne og sektorforskningen mulighed for at etablere egne 

selskaber for at udnytte deres forskning kommercielt (Retsinformationens hjemmeside 2008). De to 

love giver et incitament for forskningsinstitutioner til at udvikle profitabel viden og er dermed et 

middel til at organisere forskningen mere heteronomt. 

 

6.5 Opsummering 
Generelt er den offentlige forskning siden 2. verdenskrig blevet organiseret mere heteronomt. På det 

overordnede forskningspolitiske niveau er der særligt fire punkter, som gør organiseringen mere 

heteronom. Det første punkt er udskiftningen af universiteternes kollegiale selvstyre med 

bestyrelser med eksternt flertal. Det andet punkt er, at institutbestyrelsen kan pålægge den enkelte 

forsker opgaver. Som det tredje skal nævnes institutionaliseringen af den strategiske forskning i 

form af Det Strategiske Forskningsråd. Det fjerde punkt er, at det ansvarlige ministerium har fået 

væsentligt bedre muligheder for at koordinere forskningen og derved organiserer den heteronomt. 

Med til det samlede billede hører, at sektorforskningen er blevet gjort mere autonom i kraft af de 

uafhængige bestyrelser, som dog fortsat er udpeget af sektorministeren, hvorfor de fortsat kan siges 

at være overvejende styret af de enkelte sektorministerier. 

 

Når det gælder det andet niveauet, er der en række punkter, der bidrager til den heteronome 

organisering. Med stigningen i den eksterne finansiering, oprettelsen af fonde med politisk bestemte 

formål og planerne om, at en del af den interne finansiering, i form af at universiteternes 

basismidler skal fordeles efter præstation, bruges bevillingssystemet til at organisere forskningen 

heteronomt. Udviklingskontrakterne for både universiteterne og sektorforskningen sætter politiske 

krav til forskningen og rummer mulighed for, at ansvaret for realiseringen af kontraktens 

målsætninger kan delegeres ned til den enkelte forsker. På den måde kan kontrakterne influere 
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forskningen. Den top-down valgte ledelses større betydning i ansættelsen af forskere er en 

yderligere heteronom organisering. Desuden påvirker forskningspatentloven og lov om 

teknologioverførsel den offentligt forskning ved at give universiteterne og sektorforskningen 

incitamenterne til at tage patenter såvel som til at etablere virksomheder på baggrund af offentlige 

finansieret forskning. 

 

Situationen lader særligt til at have ændret sig for forskningen ved universiteterne. I relation til 

deres omgivelser er universiteterne på den ene side blevet gjort mere autonome ved at blive gjort 

selvejende og ved en styrket ledelse. På den anden side er der en række forhold, der betyder, at 

forskning i højere grad må rette sig mod det øvrige samfunds ønsker. Her tænker jeg på den 

stigende eksterne finansiering, udviklingskontrakterne og den kendsgerning, at universiteterne skal 

betale leje for de bygninger, de bruger. Det betyder, at for at skaffe midler til forskningen, må 

universiteterne orientere deres forskning efter det øvrige samfunds ønsker. 

Internt på universiteterne er forskningen ligeledes presset. Det sker som følge af erstatningen af det 

kollegiale selvstyre med den top-down valgte ledelse, institutbestyrelsens mulighed for at pålægge 

forskningsopgaver og mulighederne for at styre universiteterne internt i kraft af individuelle 

kontrakter. Disse tiltag kan ses i sammenhæng med udbredelsen af New Public Management i 

Danmark, hvor måder at styre private virksomheder bliver tilpasset og overført til den offentlige 

sektor (Mejlgaard et al. 2002:78). På den baggrund kan man sige, at universiteterne, herunder 

særligt forskerne, er blevet gjort frie uden at have ressourcerne til at være det (Wright & Ørberg 

2008:53). Universiteterne og dens forskere er blevet frie til at klare sig under nogle vilkår, som er 

langt vanskeligere end tidligere. På den måde er de tvunget til at orientere sig mere efter det 

omgivende samfunds ønsker. 
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Kapitel 7 – Analyse af forskningsstatistikker 
 

7.1 Indledning 
I dette kapitel ser vi på relevante statistikker, som kan belyse, hvordan forskningspolitikken har 

påvirket forskningen. Det er begrænset, hvor avanceret statistikkerne på området er, idet der bl.a. 

mangler outputstatistikker for den offentlige forskning. Så vi er begrænset til at se på 

inputstatistikker. 

 

I starten af kapitlet ser vi på nogle overordnede statistikker over forskning for at placere den 

offentlige forskning i en kontekst. Det drejer sig bl.a. om forskningens andel af den samlede 

økonomi og forskningsmidlernes fordeling mellem det offentliges sektorer. Med til at placere den 

offentlige forskning i en kontekst hører også forholdet mellem det offentliges og erhvervslivets 

forskning. Herefter er scenen sat til at se på den offentlige forskning mere specifikt. Her vil 

analysen dels belyse, om forskningen bliver mere heteronomt organiseret, og dels på, om 

forskningen bliver mere kommercialiseret. Den førstnævnte analyse sker i afsnit 7.4.1, hvor vi skal 

se på den eksterne finansiering, dens kilder og dens betydning. Den sidstnævnte analyse sker i afsnit 

7.4.2, der er koncentreret om statistik over videnskabelige hovedområder, forskningsarter og 

strategiske forskningsområder. De relaterede statistiske kategorier bliver defineret løbende. 

 

Analyseresultaterne fra dette kapitel skal i undersøgelsen bruges til tre forskellige vurderinger. De 

fleste af resultaterne skal bruges til at fortolke og diskutere teoriernes forudsigelser om, hvordan 

forskningen har forandret sig. Desuden skal nogle enkelte af resultaterne bruges til at fortolke og 

diskutere, hvorvidt betingelsen for teoriernes forudsigelser er til stede, samt hvordan situationen er 

for forskningsfriheden i den offentlige forskning. De tre vurderinger præsenteres i næste kapitel. 

 

7.2 Danmark i internationalt perspektiv 
Under et fylder offentlig og privat forskning en del i Danmarks økonomi set i international 

sammenhæng. Det internationale perspektiv er i tabel 7.1 repræsenteret ved en række lande, der er 

udvalgt, enten fordi Danmark sædvanligvis bliver sammenlignet med dem, eller fordi landene har 

investeret særligt meget i forskning. 
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Tabel 7.1 
Forskningsudgifter som procent af BNP, 1996-2006 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
EU (27 lande) 1.76 1.78 1.79 1.84 1.86 1.87 1.88 1.87 1.83 1.84 1.84 
EU (15 lande) 1.8 1.83 1.84 1.9 1.92 1.93 1.94 1.93 1.89 1.9 1.91 
Euroområdet (15 lande)         1.84 1.86 1.87 1.87 1.85 1.85 1.86 
Belgien 1.77 1.83 1.86 1.94 1.97 2.08 1.94 1.88 1.87 1.84 1.83 
Danmark 1.84 1.92 2.04 2.18 2.24 2.39 2.51 2.58 2.48 2.45 2.43 
Tyskland 2.19 2.24 2.27 2.4 2.45 2.46 2.49 2.52 2.49 2.48 2.53 
Irland 1.3 1.27 1.24 1.18 1.12 1.1 1.1 1.17 1.24 1.26 1.32 
Spanien 0.81 0.8 0.87 0.86 0.91 0.91 0.99 1.05 1.06 1.12 1.2 
Frankrig 2.27 2.19 2.14 2.16 2.15 2.2 2.23 2.17 2.15 2.12 2.09 
Italien 0.99 1.03 1.05 1.02 1.05 1.09 1.13 1.11 1.1 1.09   
Holland 1.98 1.99 1.9 1.96 1.82 1.8 1.72 1.76 1.78 1.74 1.67 
Østrig 1.59 1.69 1.77 1.88 1.91 2.04 2.12 2.23 2.22 2.43 2.49 
Finland 2.52 2.7 2.86 3.16 3.34 3.3 3.36 3.43 3.45 3.48 3.45 
Sverige   3.47 3.55 3.57   4.18   3.86 3.62 3.8 3.73 
Storbritannien 1.86 1.8 1.79 1.86 1.85 1.82 1.82 1.78 1.71 1.76 1.78 
Island   1.83 2 2.3 2.67 2.95 2.95 2.82   2.77   
Norge   1.63   1.64   1.59 1.66 1.71 1.59 1.52 1.52 
Schweiz 2.65       2.53       2.9     
USA 2.53 2.56 2.61 2.65 2.73 2.74 2.64 2.67 2.58 2.61 2.61 
Japan 2.81 2.87 3 3.02 3.04 3.12 3.17 3.2 3.17 3.32   

Kilde: Eurostats hjemmeside 2008. 
 

I 2006 udgjorde forskningsudgifter 2,43% af BNP i Danmark. Til sammenligning blev der i 2006 

brugt 1,91% af BNP i EU15 og 1,84% i EU27 på forskning. Blandt de udvalgte lande er der en 

række lande, hvis forskning fylder mere målt i BNP end i Danmark i 2006. I 2006 blev der i Finland 

brugt 3,45% af BNP brugt på forskning, og i Sverige er det tal helt oppe på 3,73%, hvilket er det 

højeste blandt de her udvalgte lande. De øvrige lande, der bruger mere af deres BNP på forskning 

end Danmark, er Tyskland, Østrig og USA. Derudover brugte Schweiz og Japan i 2006 formentlige 

mere end Danmark efter at dømme på de oplysninger, der er tilgængelige om de to lande. Det 

efterlader Belgien, Spanien, Frankrig, Italien, Holland, Storbritannien og Norge, som alle brugte 

mindre af deres BNP på forskning end Danmark i 2006. Desuden giver tabellen indtrykket af, at 

Danmark i stigende grad ligesom en række andre lande omkring os satser på forskningen, idet 

forskningens andel af BNP er stigende. 

 

7.3 Offentlig og privat forskning i Danmark 
Ser vi på forholdet mellem erhvervslivets og det offentliges andel af den samlede, danske forskning, 

fylder erhvervslivets noget mere end det offentliges. Her forstås den offentlige sektor som de 

offentlige forskningsinstitutioner, de højere læreranstalter og PIFO’erne (CFA 2008a:3). 
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Erhvervslivet er defineret som virksomheder, organisationer og institutioner i samfundet, hvis 

primære mål er produktion af varer eller tjenesteydelser til salg på markeder (OECD 2002:54). 

 
Figur 7.1 

Forskningsudgifter i procent af BNP, 1997-2006 
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Kilde: Danmarks Statistiks hjemmeside 2008. 

 

Figur 7.1 viser, at erhvervslivets forbrug af forskningsmidler steg fra 1997 frem til 2003, hvorefter 

det faldt lidt frem til 2006, hvor det endte på 1,65% af BNP. I samme periode stiger den offentlige 

forsknings andel fra 0,75% til 0,81%. Dog skal det siges, at det er en fælles EU-målsætning, som 

nævnt i afsnit 4.3.1, at forskningens samlede andel af BNP i 2010 skal være på 3%, hvoraf 1%, 

ifølge regeringens hensigter, skal være offentligt finansieret (Videnskabsministeriet 2008:39). Det 

er altså forventningen, at det private erhvervsliv investerer dobbelt så meget i forskning som det 

offentlige. 

 

7.4 Offentlig forskning i Danmark 
Statistikkerne i resten af dette kapitel adskiller sig fra de forrige ved kun at handle om offentlig 

forskning. Som sagt består den offentlige forskning af offentlige forskningsinstitutioner, de højere 

læreanstalter og PIFO’erne. De offentlige forskningsinstitutioner er defineret som alle ministerier, 

styrelser og andre organer, herunder sektorforskningen og museer, som yder, men normalt ikke 

sælger, servicer til samfundet, undtagen de højere læreranstalter (OECD 2002:62). PIFO’erne er 

non-profit og ikke markedsorienteret institutioner (ibid.:64). De højere læreranstalter er alle 

universiteter, polytekniske læreanstalter og andre institutioner, som tilbyder uddannelse på højere 
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niveau end det gymnasiale (ibid.:68). Det gælder også forskningscentre, eksperimentelle stationer 

og klinikker, der er direkte administreret af de højere læreanstalter. Af bilag 2 fremgår det præcist 

hvilke institutioner, der i 2006 i forbindelse med CFA’s undersøgelse af den offentlige forskning 

blev inddelt under de tre kategorier. 

 

Forholdet mellem sektorerne har ændret sig, som det fremgår af figur 7.2. 

 
Figur 7.2 

Forskningsudgifter efter de tre offentlige hovedsektorer i procent, 1987-20065 
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Kilde: AFF 1997:77; CFA 2008b: tabel 34. 

 

Forskningsudgifterne ved de højere læreanstalter er steget fra lidt over 54% af de samlede, 

offentlige forskningsudgifter i 1987 til 78% i 2006. Tilsvarende er forskningsudgifter ved de 

offentlige forskningsinstitutioner faldet fra omkring 44% i 1987 til omkring 20% i 2006. Den 

udvikling er formentlig fortsat efter 2006, hvor flere sektorforskningsinstitutioner fusionerede med 

universiteterne. PIFO’ernes andel holder sig på et lavt niveau gennem hele perioden. 

 

Universiteterne fylder således stadigt mere i den samlede offentlige forskning på bekostning af de 

offentlige forskningsinstitutioner. Det betyder, at en stadigt større del af de offentlige 

forskningsmidler havner i institutioner, som de blev beskrevet i afsnit 6.3.1, det vil sige 

institutioner, som i stigende grad er tvunget til at orientere sig mod det omgivende samfunds ønsker. 

                                                
5 1997 optræder to gange på nogle tabeller, da der er forskel mellem de to anvendte kilder, som tidligere nævnt. 
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7.4.1 Forskningens finansielle autonomi 
Et afgørende punkt er forholdet mellem den interne og eksterne finansiering af den offentlige 

forskning. De interne udgifter er defineret som midler, som en forskningsinstitution selv har brugt 

til forskning i en given periode (OECD 2002:108). De eksterne udgifter er midler, som en 

institution har overført til andre for at foretage forskning (ibid.:118). Forholdet mellem den interne 

og eksterne finansiering kan sættes i relation til forsknings heteronome organisering (Slaughter & 

Leslie 1999:69ff; Bonaccorsi & Daraio 2007:32). Tanken er, at ”In financial terms, organizational 

dependence is a function of (1) the importance of the resources to the organization … (2) the degree 

of discretion the organization has over the resource and its use; and (3) the existence of alternative 

revenues …” (Slaughter & Leslie 1999:69). Punkt to skal forstås som graden af hensyn til den 

eksterne finansieringskildes krav om anvendelsen af midlerne. For at vurdere den offentlige 

forsknings finansielle autonomi er det således nødvendigt både at se på graden af ekstern 

finansiering og dens finansieringskilder. 

 

Figur 7.3 viser omfanget af den interne og den eksterne finansiering. 

 
Figur 7.3 
Forskningsudgifter efter intern og ekstern finansiering i mio. kr., løbende priser, 1987-2006 
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Kilde: AFF 1997:77; CFA 2008b: tabel 34. 

 

Den eksterne finansiering af de samlede offentlige forskningsmidler steg fra 23,9% i 1987 til 40,9% 

i 2002, hvorefter den faldt til 37% i 2006. Med indgåelsen af aftalen om globaliseringsmidler til 
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forskning kan man forvente, at den eksternt finansierede del af forskningen vil stige en smule som 

følge af, at både den interne og den eksterne del får tilføjet 800 mio. kr. fra 2009, jf. afsnit 6.4.1. 

 

Det er særligt PIFO’erne og de offentlige forskningsinstitutioner, hvis forskningsudgifter er eksternt 

finansieret, som det kan ses af figur 7.4, der viser den eksterne finansiering for de tre sektorer. De to 

sektorer udgør dog en stadigt mindre del af de offentlige forskningsudgifter, som det fremgår af 

figur 7.2. Den eksterne finansiering af de højere læreanstalters forskningsudgifter har været stigende 

fra 23,48% i 1987 til lidt under 38% i 2002, hvorefter den er faldet lidt og har stabiliseret sig 

omkring 34% i 2005 og 2006. 

 
Figur 7.4 
Eksternt finansierede forskningsudgifter i procent for de tre offentlige sektorer, 1987-2006 

0%

20%

40%

60%

80%

19
87

198
9

199
1

199
3

199
5

199
7

199
7

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Højere læreanstalter

Offentlige
forskningsinstitutioner

Private ikke-erhvervsdrivende
fonde

 
Kilde: AFF 1997:77; CFA 2008b: tabel 34. 

 

Det skal dog siges, at dette billede har ændret sig som følge af fusionerne af 

sektorforskningsinstitutionerne med universiteterne. Hvordan det præcist har forandret sig er svært 

at sige, men et forsigtigt bud er, hvis de offentlige forskningsinstitutioner og PIFO’erne med den 

højere andel af eksternt finansieret forskning er blevet del af universiteterne, må universiteternes 

andel af den eksterne finansierede forskning være vokset tilsvarende. Det kommer dog an på den 

præcise fordeling af den eksterne finansiering. 

 

Figur 7.5 giver et indtryk af, hvor meget de enkelte videnskabelige hovedområder bliver finansieret 

eksternt. Her skelnes der mellem naturvidenskab, teknisk videnskab, sundhedsvidenskab, jordbrugs- 
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og veterinærvidenskab, samfundsvidenskab samt humaniora (OECD 2002:67). Det fremgår af bilag 

4, hvilke discipliner de videnskabelige hovedområder dækker over. 

 
Figur 7.5 
Ekstern finansiering af videnskabelige hovedområder i procent, 1987-2006 
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Kilde: AFF 1997:84 & CFA 2008b: tabel 48. 
 

Den eksterne finansiering er steget særligt for sundhedsvidenskab samt jordbrugs- og 

veterinærvidenskab. I 1987 er tallet for sundhedsvidenskab 21% samt 27% for jordbrugs- og 

veterinærvidenskab, hvilket i 2006 er vokset til henholdsvis 43% og 46%. Stigningerne for 

naturvidenskab og teknisk videnskab er mere moderate, men der er alligevel tale om væsentlige 

stigninger fra henholdsvis 26% og 31% i 1987 til 38% og 39% i 2006. Stigningen i den eksterne 

finansiering er ikke høj for samfundsvidenskab og humaniora, der stiger fra henholdsvis 19% og 

15% i 1987 til henholdsvis 27% og 22% i 2006. 

 

Med til vurderingen af, hvad den eksterne finansiering betyder for den finansielle autonomi, hører 

som sagt, hvor disse midler kommer fra, hvilket kan ses af figur 7.6. 
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Figur 7.6 
Eksternt finansierede forskningsudgifter efter finansieringskilde i procent, 1987-2006 
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Kilde: AFF 1997:77; CFA 2008b: tabel 38. 
 

Der er et databrud mellem de to gange, hvor 1997 optræder. Figuren består altså af to statistikker 

med forskellige kategorier. Før bruddet er der kun tale om tre kategorier, nemlig fonde og 

organisationer, virksomheder samt forskningsråd m.v. Efter bruddet er der tale om fire kategorier: 

Udenlandske finansieringskilder, PIFO’er, danske virksomheder og offentlige finansieringskilder. 

Jeg har skønnet, at det er forsvarligt at sammenstille de to statistikker, da formålet ikke er at udlede 

det præcise forhold mellem kategorierne over tid, men at udlede den overordnede tendens. Ifølge en 

mailkorrespondance med Danmarks Statistik burde kategorierne fonde og organisationer samt 

PIFO’er være opgjort på samme måde (Bilag 5). 

 

Indtrykket af de her to sammenstillede statistikker er, at forskningsråd m.v./ offentlige kilder spiller 

en stadigt mindre rolle fra 1987 til 2006. Andelen af finansieringen fra udenlandske kilder er til 

gengæld vokset i hvert fald siden 1997. Finansieringen fra fonde og organisationer/PIFO’erne har 

svinget lidt op og ned, men både i begyndelsen og slutningen af perioden er den på lidt over 20%. I 

det meste af perioden har virksomheder/danske virksomheder ligget omkring 7-8%, men falder i 

2001 fra 8,4% til 6,6% i 2006. 

 

Fra 2004 til 2006 er finansieringen af de eksterne midler opgjort mere detaljeret end i den forrige 

figur, hvilket er vist ved figur 7.7. Den giver et mere præcist billede af, hvor den eksterne 
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finansiering stammer fra. Afgørelsen af, om forskningens finansielle autonomi er blevet mindre 

eller større, kan dermed baseres på en vurdering af, om én kilde med nogle krav giver mulighed for 

mere autonomi end flere kilder med nogle andre krav. Kravene til den interne finansiering kan fx 

stamme fra udviklingskontrakterne eller institutters forskningsstrategier. 
 

Figur 7.7 

Ekstern finansiering efter finansieringskilde i procent, 2004-2006 
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Kilde: CFA 2006a:13; CFA 2007a:13; CFA 2008a:13. 

 

Det interessant i denne sammenhæng er ikke udviklingstendensen, eftersom der kun er tale om tre 

år, men fordelingen mellem de forskellige finansieringskilder. Her er vurderingen imidlertid 

hæmmet af, hvor uklare de enkelte kategorier er. Det kan dog tilføjes, at kategorien 

”Forskningsrådene” foruden Det frie og Det Strategiske forskningsråd også dækker 

Grundforskningsfonden, samt at kategorien ”Andre offentlige midler” indeholder amtslige og 

kommunale forskningsudgifter (CFA 2008b: tabel 4). Umiddelbart lader det til, at der er strenge 

krav til midlerne fra eksterne finansieringskilder. Danske og udenlandske virksomheder vil 

formentlig stille krav om at få noget ud af evt. at finansiere forskning. For at få del i midler fra 

forskningsrådene og EU, skal man igennem en ansøgningsproces, ligesom det er tilfældet med 

midler fra danske organisationer og fonde. Sidstnævnte vil i det mindste have fundats. De andre 

offentlige midler vil jeg tro, primært stammer fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, 

der formentlig sætter krav om relevans i forhold til deres ønsker. Derudover vil jeg formode, at 

andre statslige midler især er ministerielle forskningsprogrammer, og andre udenlandske midler er 

udenlandske statslige midler, da forskningsprogrammerne samt de udenlandske statslige midler ikke 
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passer til nogen af de andre kategorier. Begge disse kilder, vil jeg tro, sætter krav om relevans i 

forhold til de formål, de nu måtte have. Set på den baggrund lader det til, at den eksterne 

finansiering sætter strengere krav end den interne. Der er ikke desto mindre væsentlig usikkerhed 

om, hvad kategorierne præcist dækker over, hvorfor det er svært at sige. 

 

Under alle omstændigheder går den offentlige forskning fra at være finansieret internt af én kilde til 

at være finansieret eksternt af flere kilder. Det er en udvikling, der vil fortsætte med aftalen om 

globaliseringspuljens forskningsdel og den kommende plan om fordeling af en del af basismidlerne 

til de højere læreanstalter baseret på måling af deres præstationer, da planen indebærer, at der sættes 

yderligere krav til en del af basismidlerne. Med til det samlede billede hører også, at de offentlige 

forskningsudgifter er stigende og vil fortsætte med at være det, hvis Lissabon-målsætningen 

realiseres, jf. afsnit 4.3.1. Hypotetisk set kan det betyde, at selvom den eksterne finansiering er 

stigende, har den enkelte forsker måske lettere adgang til midler alligevel. 

 

Men uafhængigt af, hvad kategorierne i figur 7.7 præcist dækker over, viser figur 7.8, at det for den 

enkelte forsker er blevet sværere at få adgang til forskningsmidler. 

 
Figur 7.8 
Professorers og lektorers svar på: ’Jeg har de midler, jeg ønsker til min forskning’ i 2000/2001 og i 2006 
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Kilde: Langberg & Boel 2006:25. 
 

Figuren viser svarene fra et udsnit af professorer og lektorer ansat ved universiteterne i 2000/2001 

og i 2006. Spørgsmålet går på, om de har de midler, de ønskede sig til deres forskning. 
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Statistikken stammer fra en undersøgelse af arbejdsforholdene ved universiteterne i 2000/2001 og i 

2006, hvor der i begge omgange indgik over 2.800 repræsentativt udvalgte professorer og lektorer. I 

2001 svarede det antal til ca. 32% procent af alle universitetsforskere i Danmark (Langberg & 

Lauridsen 2001:10 & 88). I 2000/2001 svingede besvarelsesprocenten mellem universiteterne fra 

38% (RUC) som det laveste til 53% (DTU) som det højeste (ibid.:94). Hvor meget 

besvarelsesprocenten svingede i 2006 er ikke oplyst i undersøgelsen (Langberg & Boel 2006).  

 

Der er dog et forbehold ved statistikken, da dens repræsentativitet er svær at vurdere. Det skyldes, 

at besvarelsesprocenten svingede mellem universiteterne i 2000/2001, hvilket formentlig også var 

tilfældet i 2006, men det vides ikke, hvor meget den varierede. Indtrykket af statistikken er dog så 

entydigt, at dens repræsentativitet skal være overordentlig skæv, hvis den overordnede fortolkning 

af statistikken skal være anderledes, hvorfor jeg vil vurdere dens repræsentativitet som acceptabel 

og tage den som et udtryk for, at professorer og lektorer har fået sværere ved at finansiere deres 

forskning, og at det ikke kun opleves som sværere. 

 

Min samlede vurdering er, at den finansielle autonomi er blevet mindre i takt med den stigende 

eksterne finansiering, og at den i den nærmeste fremtid vil fortsætte med dette, i det mindste indtil 

der kommer væsentlige forskningspolitiske ændringer. 

 

7.4.2 Videnskabelige hovedområder, forskningsart og strategiske forskningsområder 
Et vigtigt element i vurderingen af, hvordan forskningen har ændret sig, er indikatorer på den type 

forskning, der vinder frem. Af den grund skal vi i det følgende se på udviklingen af de 

videnskabelige hovedområder, forskningsarterne og de strategiske forskningsområder. 

 

7.4.2.1 Videnskabelige hovedområder 

Figur 7.9 viser forskningsårsværk i procent af det samlede antal offentlige forskningsårsværk 

fordelt efter de videnskabelige hovedområder. Et årsværk er defineret som, hvad en person arbejder 

på et år (OECD 2002:99). Bidraget fra en person, som bruger 30% af sin arbejdstid på forskning og 

resten på andre aktiviteter som fx undervisning, registreres således som 0,3 årsværk. Under 

forskningsårsværk henregnes ansatte, der forsker eller yder en direkte service til forskningen 
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(ibid.:92). Figuren viser således kun videnskabeligt personale og ikke teknisk-administrativt 

personale. 

 
Figur 7.9 
Forskningsårsværk efter videnskabeligt hovedområde, 1977-2006 
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Kilde: Forskningssekretariatet 1987:61; AFF 1999: tabel 47; CFA 2008b: tabel 52. 
 

Det er i høj grad et labilt billede, der tegner sig. Der er flere interessante pointer. En af dem er, at 

sundhedsvidenskabs andel siden 1977 er steget fra 21% til 29% i 2006. En anden er, at 

naturvidenskabs samt jordbrugs- og veterinærvidenskabs andele falder betydeligt set over hele 

perioden. Teknisk videnskabs andel vokser igen efter en periode med fald frem til 2002. Fra 1977 

og frem til 1997 falder samfundsvidenskabs andel, hvorefter den stiger svagt. Desuden svinger 

humanioras andel mellem lidt over 16% og lidt under 14% i en lang periode. Det voldsomme fald 

for humaniora og den bratte stigning for samfundsvidenskab i 2006 skyldes, at psykologi og 

pædagogik i CFA’s kategorisering det år blev flyttet fra humaniora til samfundsvidenskab (CFA 

2008a:7). 

 

7.4.2.2 Forskningsarterne 

Figur 7.10 tegner et billede af udviklingen for forskningsarterne grundforskning, anvendt forskning 

og udviklingsarbejde. Grundforskning er eksperimentelt eller teoretisk arbejde foretaget 

hovedsageligt for at erhverve ny viden om fænomeners eller observerbare kendsgerningers 

fundament uden nogen særlig anvendelse for øje (OECD 2002:77). Anvendt forskning er arbejde 

foretaget for at erhverve ny viden med et særligt sigte (ibid.:78). Udviklingsarbejde er konstruktion 
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af nye materialer, produkter og anordninger. Desuden er det installation af nye processer, systemer 

og tjenesteydelser og at forberede disse substantielt (ibid.:79). Det sker med brug af eksisterende 

viden. 

 

Udviklingen i forskningsarterne er her repræsenteret ved forskningsårsværk. De tre arters 

definitioner er udflydende, hvorfor statistikkens pålidelighed og gyldighed skal tages med 

forbehold. I Frascati-manualen er det ligefrem noteret, at kategoriseringen af en forskelligartet 

aktivitet som forskning i forhold til de tre kategorier betyder en reduceret pålidelighed (ibid.:25). 

 
Figur 7.10 
Forskningsårsværk efter forskningsart i procent, 1987-2006 
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Kilde: AFF 1997:78; CFA 2008b: tabel 40. 
 

Når det er sagt, er det interessant, at grundforskningens andel af de samlede offentlige 

forskningsårsværk stiger frem til 1997, hvor artens andel udgjorde 49%, hvorefter den falder og 

stiger et par gange, men ender på 46% i 2006. Faktisk stod grundforskningen for en større andel 

årsværk end den anvendte forskning i 1987, hvilket var omvendt i 1989. Efter at være faldet frem til 

1997, steg den anvendte forsknings andel af årsværkene til 40,2% i 2006. Udviklingsarbejdets andel 

af det samlede antal offentlige forskningsårsværk faldt svagt til 13% i 1999, hvorefter andelen 

holder sig nogenlunde stabil frem til 2006. Samlet set faldt den anvendte forsknings og 

udviklingsarbejdes andel frem til 1997, hvor den var 51,4%. Herefter steg den til 54% i 2006. Dette 

er relevant, fordi anvendt forskning og udviklingsarbejde er mere kommerciel end grundforskning. 

 



  Side 72 af 117  

7.4.2.3 De strategiske forskningsområder 

De ti største, strategiske forskningsområder målt årligt på forskningsudgifter fra 1997 til 2006 

fremgår af listerne i bilag 3. Her ses det, at det særligt er forskning i forebyggelse/sundhedsfremme, 

bioteknologi, behandlingsmetoder og levnedsmidler, sundhed og ernæring, som går igen blandt de 

største strategiske forskningsområder. Levnedsmidler, sundhed og ernæring er fra 2004 erstattet af 

fødevarer og sundhed. Det er karakteristisk, at de alle de nævnte områder er sundhedsrelaterede. De 

eneste strategiske forskningsområder, der ikke har så meget med sundhed, natur eller teknik at gøre 

i samme periode er såkaldt blød IT i 1997 og 2003 samt kulturformer såvel som kulturarv i 1999, 

2000, 2002, 2005 og 2006. I forhold til spørgsmålet om kommercialisering er det interessant at se, 

at bioteknologi, materialer og informationsteknologi, som i 2004 erstattes af informations- & 

kommunikationsteknologi (IKT), er med igennem hele perioden. Særligt bioteknologi optræder højt 

på listen. Den eneste undtagelse er, at materialer optræder på en 15. plads i 2006 (CFA 2008b:42). 

 

7.5 Opsummering 
Dette kapitel har handlet om statistikker, som belyser, hvordan forskningspolitikken har influeret 

den offentlige forskning. 

 

Overordnet set satser Danmark i stigende grad på forskning, i og med den fylder en stadigt større 

andel af BNP. Det samme gør sig gældende for en række lande, som Danmark normalt bliver 

sammenlignet med, eller som i særlig grad har investeret i forskning. Når det kommer til 

fordelingen mellem forskning i erhvervslivet og i det offentlige, er erhvervslivets forskning af et 

noget større omfang end det offentliges og vil formentlige fortsætte med at være det ifølge 

regeringens plan om realisering af Lissabon-strategien. 

 

Hvis vi ser udelukkende på den offentlige forskning, står de højere læreanstalter for en stadigt større 

del, hvilket vil sige lidt under 80% af de samlede forskningsudgifter i 2006. Omvendt står de 

offentlige forskningsinstitutioner, såsom sektorforskningen og museer, for en stadigt mindre del, 

hvilket i 2006 vil sige lidt under 20% i 2006. PIFO’ernes del er nogenlunde stabil og på et lavt 

niveau. 

 

Finansieringen af den offentlige forskning har også ændret sig som følge af forskningspolitikken. 

Den er i stigende grad gået fra at være internt finansieret til at være eksternt finansieret. Således var 
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den eksterne finansiering i 2006 lidt under 40%, hvilket er en udvikling, der formentlig vil fortsætte 

i den nærmeste fremtid med en planlagte fordeling af globaliseringsmidlerne til intern og ekstern 

finansiering af forskning. Her er det særligt de offentlige forskningsinstitutioner og PIFO’erne, der 

bliver eksternt finansieret. Imidlertid er det svært at give et præcist billede af dette efter fusionerne i 

2006. Den eksterne finansiering stammer i mindre og mindre grad fra forskningsråd m.v. / 

offentlige kilder, og i stigende grad fra udenlandske kilder. PIFO’erne har i denne sammenhæng 

spillet en stadigt mere væsentlig rolle, fordi de mindst siden 1997 har stået for en voksende andel af 

den eksterne finansiering. I 2006 var deres andel 20%. Når man skal vurdere, om den offentlige 

forsknings finansielle autonomi er blevet mindre eller ej, hører det med til det samlede billede, at 

det offentlige bruger flere midler på forskning end tidligere i forhold til BNP. Alligevel er det for 

den enkelte forskere blevet sværere at skaffe midler til egen forskning. Det ser vi ved undersøgelsen 

af arbejdsforholdene for professorer og lektorer ved universiteterne. 

 

Forskningspolitikken har også haft følger for fordelingen af midler mellem de videnskabelige 

hovedområder, mellem forskningsarterne og mellem de strategiske forskningsområder. Særligt 

sundhedsvidenskab er vokset siden 1977, hvorimod naturvidenskab samt jordbrugs- og 

veterinærvidenskab er skrumpet ind fra samme tidspunkt. Af forskningsarterne er det anvendt 

forskning, der vokser på bekostning af grundforskning, hvor udviklingsarbejdet holder sig konstant 

på et lavt niveau. Af de strategiske forskningsområder er det særligt forebyggelse/sundhedsfremme, 

bioteknologi, behandlingsmetoder og levnedsmidler, sundhed og ernæring, der går igen over årerne.
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Kapitel 8 – Forskningspolitikken og forskningens karakter 

 
8.1 Indledning 
Formålet med dette kapitel er at vurdere, hvordan forskningspolitikken har påvirket den offentlige 

forskning, i det omfang undersøgelsens empiri tillader det. Det sker ved at fortolke og diskutere 

analyseresultaterne fra kapitel 6 og 7. 

 

Det første punkt er vurderingen af, hvorvidt betingelsen for teoriernes forudsigelser om forskningen 

er til stede eller ej. Det drejer sig, om hvorvidt forskningspolitikken organiserer forskningen 

heteronomt. Det andet punkt er selve vurderingen af, hvorvidt forudsigelserne om mere kommerciel 

forskning er realiseret. Det tredje og afsluttende punkt er en diskussion af, om og hvordan 

forskningsfriheden er blevet påvirket. Undtagelsesvis er der ingen opsummering af dette kapitel, da 

det ville være at foregribe konklusionen. 

 

Fortolkningerne og diskussionerne i dette kapitel danner således grundlag for besvarelse af 

problemformuleringen i konklusionen. 

 

8.2 Forskningspolitikkens forandringer 
I dette afsnit redegør jeg for den vurdering, at forskningspolitikken bliver kommercialiseret. 

Vurderingen er baseret på empiriske observationer af den offentlige forsknings input og proces, jf. 

afsnit 2.3. Vurderingen er ikke baseret på, at hver af observationerne kan tolkes som 

kommercialisering. Hver for sig vil de ikke være tilstrækkeligt grundlag for den vurdering, men 

samlet set peger de i den retning. 

 

I afgørelsen af, om den offentlige forskning bliver organiseret mere heteronomt, er der mindst seks 

vigtige observationer. 

 

Den første observation er indførelsen af universitetsbestyrelser med eksternt flertal, der giver det 

omgivende samfunds repræsentanter indflydelse på ledelsen af universiteterne. Den anden 

observation, som skal ses i sammenhæng med den første, er ledelsens mulighed for at pålægge den 

enkelte forsker forskningsopgaver. Den tredje er videnskabsministeriets indførsel af 
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udviklingskontrakter til styring af universiteterne. Den fjerde er oprettelserne af Det Strategiske 

Forskningsråd og Højteknologifonden, der er udtryk for politiske prioriteringer af forskningen. Den 

femte observation er stigningen i den eksterne finansiering, der gør det sværere for den enkelte 

forsker at få adgang til forskningsmidler og derved fordrer forskeren til at søge midler på det 

omgivende samfunds præmisser. Den sjette observation taler ikke for, at forskningen bliver mere 

heteronomt organiseret. Den er, at sektorforskningen er kommet på lidt længere afstand af de 

enkelte sektorministerier i kraft af en bestyrelsesformand og et bestyrelsesflertal uafhængigt af 

sektorministeriet. Sektorministeriet udpeger dog fortsat bestyrelsen. De fem første observationer 

vejer dog noget tungere end den sjette, specielt set i sammenhæng med sektorforskningens stadigt 

mindre betydning, hvorfor observationerne samlet set gør det klart, at der er tale om en mere 

heteronom organisering af forskningen. Statistisk er det belyst ved stigningen i den eksterne 

finansiering siden 1987, og når det gælder forskningspolitiske tiltag, er det muligt at se udviklingen 

fra afslutningen af 2. verdenskrig og frem.  

 

De fem første observationerne er fuldt ud forenelige med en kommercialisering af 

forskningspolitikken, men er i sig selv ikke nok til at konkludere, at den bliver kommercialiseret. 

De kan blot være tegn på, at det øvrige samfund får større indflydelse på forskningen, uden at den 

derfor nødvendigvis bliver kommercialiseret. Observationerne skal dog ses i sammenhæng med en 

række andre observationer, der peger i retning af, at forskningspolitikken bliver kommercialiseret. 

 

Den første af disse er, at både Det strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden eksplicit har til 

formål at støtte forskning med erhvervsmæssige potentialer. En anden observation er, at 

forskningspatentloven, som giver forskningsinstitutioner mulighed for at eje og udnytte offentligt 

finansierede forskningsresultater kommercielt. I de overordnede træk, vi har været inde på, minder 

forskningspatentloven således om den omtalte amerikanske Bayh-Dole lovgivning fra 1980 

(Slaughter & Rhoades 2004:36). Den tredje er, at universiteter og sektorforskningsinstitutioner med 

lov om teknologioverførelses har mulighed for at etablere egne selskaber for at udnytte deres 

forskning kommercielt.  

 

Der er dog en observation, som kræver særlig opmærksomhed, hvilket er, at erhvervslivets andel af 

den eksternt finansierede, offentlige forskning siden 2004 er faldet. Det stemmer umiddelbart ikke 

overens med Slaughter et al.’s og Gibbons et al.’s forudsigelser om, at forskningspolitikken er 
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blevet organiseret mere heteronomt og på kommercielle vilkår. Udviklingen kan nemlig fortolkes 

som, hvor attraktivt det er for erhvervslivet at investere i den offentlige forskning (Slaughter & 

Leslie 1999:111). Erhvervslivets finansiering holder sig nogenlunde stabil frem til 2004, hvorefter 

den falder frem til 2006, som vi så i afsnit 7.4.1. Det skal dog ses i sammenhæng med, at 

erhvervslivets investeringer i forskning målt i forhold til BNP generelt faldt i perioden fra 2003 til 

2006, jf. afsnit 7.3. Men på trods af det, faldt erhvervslivets investeringer i den eksternt finansierede 

offentlige forskning mere, end den faldt generelt. I videnskabsministeriet har man også undret sig 

over denne udvikling, hvorfor man indkaldte til en rundbordssamtale med repræsentanter fra 

erhvervs- og brancheorganisationer, universiteter og danske virksomheder i september 2008. 

Deltagerne var bl.a. en lang række prominente direktører fra det danske erhvervsliv, som det 

fremgår af bilag 6. Af debatoplægget til mødet fremgår det, uden nogen nærmere angivelse af en 

periode eller et omfang, at erhvervslivets køb af forskning i udlandet målt i absolutte tal vokser 

mere end dens investeringer i forskning i Danmark (Videnskabsministeriet 2008:4). Faldet i 

erhvervslivets investeringer i den offentlige forskning skal derfor formentlig søges i, at det i 

stigende grad er attraktivt for erhvervslivet at investere i forskning i udlandet. Set i sammenhæng 

med det globale omfang af baggrunden for forandringen af forskningspolitikken, som vi så på i 

kapitel 4, er det en rimelig antagelse, at andre lande også bestræber sig på at gøre det attraktivt for 

udenlandsk erhvervsliv at investere i forskning der. Dermed kan det være blevet mere attraktivt for 

erhvervslivet at investere i den offentlige forskning i kraft af kommercialiseringen af 

forskningspolitikken, men det er blevet endnu mere attraktivt at investere i andre landes forskning. 

 

På den baggrund er min samlede vurdering af forskningspolitikken, at den i høj lever op til 

betingelsen i Slaughter et al.’s teori og Gibbons et al.’s teori, således at de kan testes. 

Forskningspolitikken organiserer forskningen mere heteronomt med særligt henblik på økonomisk 

værdiskabelse. 

  

8.3 Forskningens ændrede karakter 
I dette afsnit vurderer jeg forandringerne af forskningens forskningsart, strategiske 

forskningsområder og videnskabelige hovedområder. 

 

En af svaghederne ved undersøgelsen er den manglende empiri på outputtet af den offentlige 

forskning, hvilket gør, at man ikke direkte kan vurdere, hvordan forskningen har ændret sig. På den 
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baggrund ser jeg mig nødsaget til at bruge inputtet som en indikator på outputtet. Begrundelsen for 

den antagelse er, at økonomiske midler er en afgørende nødvendighed for forskning, og at 

inputempirien er indsamlet tæt på selve forskningen, hvilket er argumentet for, at inputtet afspejler 

outputtet. 

 

Der er et par observationer, som stemmer fint overens med Slaughter og Leslies forudsigelser om 

mere kommerciel forskning. Den første er, at andelen af anvendt forskning vokser på bekostning af 

grundforskning, hvor udviklingsarbejde holder sig nogenlunde konstant. Som både Slaughter og 

Leslie samt Bok understreger, er anvendt forskning umiddelbart mere interessant for virksomheder 

end grundforskning. Den anden observation drejer sig om prioritering af forskningsområder. De 

mest profitable forskningsområder skifter afhængigt af landet og markedet. Alligevel er det 

tankevækkende, at hvis man sammenligner de strategiske forskningsområder for det offentlige i 

perioden 1997 til 2006, optræder forskning i bioteknologi, materialer og informationsteknologi 

igennem alle årene på listen over de 10 største strategiske forskningsområder målt på 

forskningsmidler (Bilag 3). Dog med undtagelse af materialer i 2006. Netop de områder nævnes af 

Slaughter og Leslie som særligt profitable (1997:38). Disse observationer kan tilsammen tolkes som 

tegn på, at den offentlige forskning bliver kommercialiseret. 

 

Udviklingen mellem de videnskabelige hovedområder kræver dog særlig opmærksomhed. Figur 7.9 

i afsnit 7.4.2.1 viser i modsætning til Slaughter og Leslies forudsigelse, at naturvidenskab samt 

jordbrugs- og veterinærvidenskab ikke har fået tilført flere midler siden 1977. Omvendt viser 

figuren, at sundhedsvidenskab siden 1977 har haft den kraftigste vækst blandt hovedområder 

samtidig med, at det ikke nævnes af Slaughter og Leslie, hvorvidt det er et særligt profitabelt 

hovedområde eller ej. Spørgsmålet er, om sundhedsvidenskab for Danmarks vedkommende er 

profitabelt frem for andre videnskabelige hovedområder. Noget kunne tyde på dette. 

 

Af bilag 7 og 8 fremgår de danske virksomheder, som var blandt EU’s 1000 meste 

forskningsinvesterende i 2006 og 2007. Af den gruppe er lidt over 60% af investeringerne i 

forskning fra virksomheder, der er sundhedsvidenskabeligt relaterede. 

 

Tabel 8.1 udelukker heller ikke, at sundhedsvidenskab er et profitabelt hovedområde. Tabellen viser 

sammensætningen af en række landes højteknologiske eksport. I overensstemmelse med OECD’s 
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anbefalinger bliver der skelnet mellem lavteknologiske, medium-lavteknologiske, medium-

højteknologiske og højteknologiske produkter, hvor de sidstnævnte er de mest forskningsintensive 

(OECD 1997:6) og derfor interessante i denne sammenhæng. 

 
Tabel 8.1 
Sammensætning af højteknologisk eksport i procent, 2004 

 
Elektronik og 
telekommunikation Luftfart 

Videnskabelige  
instrumenter 

Computer og  
Kontormaskineri Farmaci Andet Total 

EU (27 lande) 30 23 14 12 10 12 100 
Belgien 23 2 9 24 23 19 100 
Danmark 26 5 15 12 35 7 100 
Tyskland 34 14 15 18 6 13 100 
Irland 27 1 11 51 8 2 100 
Spanien 33 15 9 12 11 19 100 
Frankrig 19 49 9 8 6 9 100 
Italien 29 11 11 8 17 23 100 
Holland 33 1 10 44 5 6 100 
Østrig 36 19 8 14 13 10 100 
Finland 79 1 10 4 1 5 100 
Sverige 56 5 12 6 10 11 100 
Storbritannien 26 28 10 17 7 12 100 
Island 2 0 92 1 5 0 100 
Norge 31 15 24 8 3 20 100 
Schweiz 9 6 21 2 39 23 100 

Kilde: EU-kommission 2007:99. 
 

Af tabellen fremgår det, at 35% af Danmarks eksport var farmaceutisk i 2004. Blandt de her 

udvalgte lande er Danmark i 2004 kun overgået af Schweiz på det område. Desuden er handlen med 

farmaci som højteknologisk område mellem OECD-medlemslandene målt på værdien af eksport 

vokset årligt med 13,5% i gennemsnit fra 1994 til 2003, hvilket er den højeste vækstrate blandt de 

højteknologiske områder (OECD 2005:171). 

 

Når en så stor andel af den danske højteknologiske eksport er relateret til sundhedsvidenskab, må 

det som minimum indebære, at disse danske virksomheder er rentable set over en længere periode. 

Ellers skulle man tro, at de ophørte med at eksistere på et marked. Det er ikke til at sige, hvor lang 

tid de har været rentable ud af den her præsenterede empiri, men opbygningen af en sådan industri 

sker formentlig ikke fra år til år. Desuden fremgår det også af empirien, at handlen med farmaci er 

voksende mellem OECD-medlemslandene. Det er dog alligevel ikke det samme, som at 

sundhedsvidenskab kan fastslås som et profitabelt hovedområde frem for andre områder. En anden 

forklaring på sundhedsvidenskabs vækst kunne være, at staten for at højne folkesundheden 
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prioriterer det område højt. At forebyggelse/sundhedsfremme gennemgående ligger højt på 

toptilisten over strategiske forskningsområder kunne støtte den fortolkning (Bilag 3). Omvendt kan 

den her præsenterede empiri ikke udelukke, at sundhedsvidenskab er et profitabelt område. Hvis det 

var uprofitabelt, kan man ikke forvente, at sundhedsrelaterede virksomheder investerer så meget i 

forskning og at en så stor andel af den danske højteknologiske eksport var farmaci. Set på den 

baggrund vil jeg hverken lade væksten i sundhedsvidenskab frem for de andre områder indgå som 

et argument for eller imod Slaughter og Leslies forudsigelse om en stigning i kommerciel forskning. 

 

De empiriske observationer er således overordnet set forenelige med Slaughter og Leslies 

forudsigelser om forandringen af forskningen. Udviklingen blandt forskningsarterne og blandt de 

strategiske forskningsområder er i ganske god overensstemmelse med forudsigelserne, samtidig 

med at det ikke er til at afgøre, om udviklingen blandt de videnskabelige hovedområder taler for 

eller imod teorierne. Således kan den teoretiske forudsigelse, om mere kommerciel forskning, ikke 

afvises. 

 

8.4 Konsekvenser for forskningsfriheden 
I dette afsnit diskuterer jeg følgerne af den ændrede forskningspolitik for den offentlige forsknings 

forskningsfrihed. Det er en kompliceret affære, hvor forhold for økonomiske midler, ledelse og tid 

påvirker det samlede billede. Her drejer det sig ikke om institutionel autonomi, men om den 

individuelle forskers forskningsfrihed, fordi det er denne, som udfører forskningen. 

 

Imod forringelser af forskningsfriheden taler den føromtalte fælles sektorforskningslov fra 1995. 

Loven medfører, at sektorforskningsinstitutionens bestyrelse skal være forskningskyndig og 

uafhængig af sektorministeriet, ligesom bestyrelsesformanden skal være det. Hvis man derimod ser 

på styringen af universiteterne, er der især to observationer, der springer i øjne. Den ene er, at med 

revisionen af universitetsloven i 1992 fik institutbestyrelsen mulighed for at pålægge den enkelte 

forsker forskningsopgaver. Det giver i sig selv ledelsen mulighed for at begrænse forskerens frihed 

til at vælge emne. Den anden observation forstærker effekten af den første. Det drejer sig om, at 

universitetsbestyrelsen med 2003-reformen får eksternt flertal og en ekstern formand, samtidig med 

at universitetsledelsen nu bliver valgt top-down. Forskeren kan således i sidste ende blive pålagt 

forskningsopgaver af en universitetsbestyrelse med eksternt flertal. Det er klart, at det giver 

mulighed for at påvirke den enkelte forskers frihed til at vælge emne. På den måde bliver det et 
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spørgsmål om, hvor meget tid den enkelte forsker har til egen forskning. Bevidstheden om ledelsens 

mulighed for at begrænse forskningsfriheden kan i øvrigt i sig selv have en effekt, fordi det kan få 

forskere til at vælge emner, der passer ledelsens ønsker. Forskeren kan således undgå ubehagelig 

opmærksomhed fra ledelsens side. 

 

Med til det samlede billede hører også forholdene for finansiering af forskningen. Universiteterne er 

nu pålagt at leje bygningerne, de anvender, og den eksterne finansiering stiger stødt. Den stigning 

repræsenterer desuden et stigende tidsforbrug på ansøgninger om midler. Det er dog svært at 

dokumentere pga. manglende empiri. Omvendt får universiteterne ligesom forskningen generelt 

tilført stadigt flere midler set i forhold til BNP. Samlet set betyder de økonomiske forhold alligevel 

en forringet frihed til at vælge emne, jf. universitetsprofessors og -lektorers svar på, hvorvidt de har 

de ønskede midler til deres forskning, som vi så af figur 7.8 i afsnit 7.4.1.  

 

Dertil kommer de effekter af kommercialiseringen, som vi ikke har empiri på. Det drejer sig om 

udskydelse eller hemmeligholdelse af forskningsresultater samt virksomheders pres for at påvirke 

forskningsprocessen, hvilket er punkter, der med Bok blev redegjort for i afsnit 5.4.2. Det kan 

påvirke friheden til at forske uden irrelevant påvirkning og friheden til at offentliggøre resultater. 

Disse punkter er dog kun hypotetiske, eftersom de ikke er belyst af empiri. 

 

På passende vis sammenfatter Nils Bredsdorff (f. 1946) situationen for den offentlige forskning i sin 

gennemgang af forandringen i styring af universiteterne: ”…hvis der er tid og ressourcer til 

rådighed og forskningsopgaven passer til universitets og instituttets strategiske planer, så er der 

forskningsfrihed.” (Bredsdorff 2008:31). Det samlede billede er således, at forandringen af de 

institutionelle rammer på universiteterne giver ledelsen mulighed for at begrænse 

forskningsfriheden, samtidig med at den stigende eksterne finansiering gør det sværere at skaffe 

midler til den frie forskning. Kort sagt lader særligt friheden til at vælge emne til at være under pres. 

Det er sværere at belyse, om friheden til at forske uden irrelevant indblanding og til at offentliggøre 

resultater kan blive påvirket af ændringerne, som Bok forudsiger. 

 

Set på denne baggrund og med argumenterne for fri forskning i afsnit 3.3, kan man have den 

forventning, at den indskrænkede forskningsfrihed betyder en hæmmet vækst af en særlig form for 

viden. Her tænker jeg ikke kun på grundforskning, som vi ved, der kommer mindre af, men også på 
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ny og kritisk forskning, som - ifølge begrundelserne for at holde forskning og politik adskilt - netop 

kræver frihed. Det forbliver dog kun en hypotese, da der som før forklaret ikke er empiri til at 

belyse den forventning. 
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Kapitel 9 – Konklusion 
 

Den overordnede konklusion er, at det på baggrund af undersøgelsen ikke er muligt at afvise 

Gibbons et al.´s og Slaughter et al.´s forudsigelser om, at forskningen bliver mere kommercialiseret 

som følge af, at forskningen bliver organiseret mere heteronomt. 

 

Betingelsen for, at Slaughter et al.’s og Gibbons et al.’s teorier kan vurderes, er, at 

forskningspolitikken organiserer forskningen heteronomt. Det, finder jeg, er tilfældet, hvilket jeg 

begrunder med en række observationer. Det drejer sig om indførelsen af universitetsbestyrelser med 

eksternt flertal, universiteters institutbestyrelsers mulighed for at pålægge forskere 

forskningsopgaver og brugen af udviklingskontrakter. Det drejer sig også om oprettelserne af Det 

Strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden, og endelig drejer det sig om stigningen i den 

eksterne finansiering. 

Forskningspolitikken kan ikke blot siges at være blevet mere heteronomt orienteret. Den er også 

blevet mere kommercialiseret. Det skal ses på den baggrund, at både Det strategiske Forskningsråd 

og Højteknologifonden eksplicit har til formål at støtte forskning med erhvervsmæssige potentialer. 

Endvidere skyldes kommercialiseringen de muligheder for økonomisk gevinst, som 

forskningspatentloven og lov om teknologioverførsel giver forskningsinstitutionerne. 

  

På spørgsmålet om, hvordan den forandrede forskningspolitik har påvirket den offentlige forsknings 

karakter, er den ene del af svaret, at den er blevet mere kommercialiseret. Det kan ligeledes ses af 

en række observationer. Andelen af anvendt forskning vokser på bekostning af grundforskning. 

Desuden er forskning i bioteknologi, materialer og informationsteknologi hvert år fra 1997 til 2006 

blandt de ti største strategiske forskningsområder målt på forskningsmidler, kun med en enkelt 

undtagelse. Til forskel fra Slaughter et al.’s forudsigelse har sundhedsvidenskab siden 1977 fået 

tilført flere midler, hvor det omvendte er tilfældet med naturvidenskab samt jordbrugs- og 

veterinærvidenskab. Men da det ikke kan afvises, at netop sundhedsvidenskab er et særligt 

profitabelt, videnskabeligt hovedområde, taler den observation hverken for eller imod afvisningen 

af de teoretiske forudsigelser. 
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Set på den baggrund kan Slaughter et al.’s og Gibbons et al.’s teorier, om at de forskningspolitiske 

forandringer trækker den offentlige forskning i en kommerciel retning, siges at være en foreløbig 

gyldig forklaring. 

 

Den anden del af svaret på problemformuleringen er, at forskningen formentligt er blevet mere 

tvungen. Den heteronome organisering indebærer, at institutbestyrelser på universiteterne, der i 

sidste ende er valgt af en bestyrelse med eksternt flertal, har mulighed for at pålægge den enkelte 

forsker forskningsopgaver. Samtidig har den enkelte forsker sværere ved at finde midler til egen 

forskning. 

 

Konklusionen er, at den forandrede forskningspolitik ikke kun har betydet en kommercialisering af 

den offentlige forskning, men også en forringelse af forskerens friheden til at vælge 

forskningsemne. 
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Kapitel 10 – Konklusionens styrke 
 

Konklusionen kan dels op i tre. En del som vedrører betingelsen for Slaughter et al.’s og Gibbons et 

al.’s forudsigelser. En anden del, som drejer sig om selve forudsigelserne, og en tredje del, der 

handler om forskningsfrihed. Styrken i hver del hænger sammen med karakteren af empirien, der 

anvendes.  

 

Empirien til begrundelse af den første del består i en omfattende redegørelse for, hvad den 

eksisterende forskning har understreget som væsentlige forandringer i forskningspolitikken og én 

forskningsstatistik om ekstern finansiering. Det er således empiri, der mere direkte belyser den 

første dels emne end de andre deles emner. 

Begrundelsen for den anden del består hovedsagligt i forskningsstatistik, som dog ikke direkte 

belyser, hvad den bliver brugt til at indikere i undersøgelsen. Det drejer sig om inputstatistik, der 

bliver brugt til at belyse output. I processen fra input til output kan der optræde forskellige 

hændelser, der gør, at inputtet ikke afspejler outputtet. Fx kunne en mere lemfældig brug af midler 

på et område i forhold til andre betyde, at inputstatistikken ikke afspejler outputtet. 

Den tredje dels begrundelse er baseret på forandringer af styringen af universiteterne, som giver 

dets ledelse mulighed for at påvirke den enkelte forskers forskningsfrihed, og desuden er den 

baseret på én forskningsstatistik om ekstern finansiering. Der er dog ingen empiri i undersøgelsen, 

der viser, i hvilken grad ledelsen gør brug af disse muligheder. 

Statistikkernes repræsentativitet er høj i alle tre dele, men deres gyldighed og pålidelighed er svær 

at bedømme. Ligeledes er det en svaghed, at statistikkerne dækker begrænsede tidsperioder. 

 

Empiriens karakter betyder, at indtrykket af konklusionens styrke er blandet. Styrken falder fra den 

første dels høje niveau til den anden dels lavere niveau og til den tredje dels endnu lavere niveau. 
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Kapitel 11 – Perspektivering 
 

11.1 Indledning 
Perspektiveringen indledes med at overveje, hvad de mulige samfundsmæssige konsekvenser af den 

begrænsede forskningsfrihed er. Kommercialiseringen af forskningen kan ligeledes tænkes at have 

samfundsmæssige følger, hvilket også behandles. Afslutningsvis præsenteres et bidrag til den 

offentlige debat i form af et kompromisforslag til styring af universiteterne. 

 

11.2 Følger af en begrænset forskningsfrihed 
Med begrænsningen af forskningsfriheden kan man have en forventning om en hæmmet vækst af en 

særlig form for viden. Vi ved, at der er mindre grundforskning, men man kan også have en 

forventning om, at begrænsninger af forskningsfriheden hæmmer ny og kritisk forskning, som der 

blev argumentet for i afsnit 3.3 og 3.4. Argumentet er, at frie muligheder for afprøvning af ideer, 

giver de bedste muligheder for originale forskningsresultater. Når, det drejer sig om kritisk 

forskning, er argumentet, at kritik trives bedst i uafhængighed fra magtfulde grupper i det øvrige 

samfund. De forgrenede følger af udviklingen er svære at vurdere. Mindre grundforskning og ny 

forskning vil dog på lang sigt formentlig betyde færre nye videnskabelige måder at forstå 

virkeligheden på. De begrænsede muligheder for kritisk forskning vil ligeledes formentlig 

indebære, at videnskaben i mindre grad udfordrer magtfulde grupper. Resultatet kan være, at 

videnskaben i mindre grad bidrager til at udvikle samfundet i nye retninger. Kort sagt får vi et mere 

entydigt samfund med fokus på økonomisk værdiskabelse. Nowotny et al. vil ikke være enige i den 

vurdering, da social ansvarlighed og refleksivitet er indarbejdet i modus 2 forskning, og modus 2 

forskning vurderes på både sociale og politiske kriterier foruden modus 1 kriterierne. 

 

Da der er usikkerhed om følgerne, og de hypotetisk set er nedslående, er det vigtigt at afgøre, om de 

er korrekte. Dertil kræves undersøgelser af, hvordan forskningen influerer på samfundet, hvilket er 

et sammensat spørgsmål. Her vil det være afgørende at udvikle en bedre metode end den, jeg brugte 

i undersøgelsen til at vurdere forskningens karakter på outputsiden. En mulighed i denne 

sammenhæng kunne være at udvikle bibliometriske metoder til at vurdere forskningsarter. 
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11.3 Kommercialiseringens følger 
Kommercialiseringen af den offentlige forskning indebærer, at den bliver gjort til en vare på et 

marked. Det har den konsekvens, at økonomisk privilegerede grupper vil have lettere adgang til 

forskning, der passer deres ønsker, ligesom det omvendt vil være tilfældet for knap så privilegerede 

grupper. Det er også en af Slaughter og Rhoades’ forudsigelser (2004:29). Tanken er, at der i højere 

grad vil blive forsket i, hvad der er økonomisk muligt og giver gevinst, samtidig med at man kan 

købe retten til anvendelsen af en særlig viden i form af patenter. Man kan forestille sig, at en sådan 

virkning vil være selvforstærkende. De økonomisk privilegerede grupper vil få adgang til viden, 

som vil bidrage til at fastholde såvel som forstærke deres position og øge samfundets økonomiske 

ulighed. 

 

Yderligere belysning af denne effekt af kommercialisering kan ske ved at undersøge mere præcist, 

hvilken forskning kommercialiseringen resulterer i og hvem, der har en interesse i denne forskning. 

Vi ved, at det særligt drejer sig om anvendt forskning, særlige strategiske forskningsområder og 

sundhedsvidenskabelig forskning. Udfordringen ligger i at gøre den beskrivelse mere præcis, få 

indblik i hvem, der finansierede den forskning, og vurdere hvilke grupper, der kan og gør brug af 

den. 

 

Kommercialiseringen kan desuden betyde, at økonomisk værdiskabelse bliver prioriteret over andre 

former for værdier, altså en normativ påvirkning. Derved overskrides skellet mellem det deskriptive 

”er” og det normative ”bør”. Forskningen går fra at være en beskrivelse af virkeligheden til også at 

have betydning for udbredelsen af bestemte normer og værdier. Logisk set er det ikke muligt, som 

Hume gjorde opmærksom på. Men det sker alligevel. Nico Stehr (f. 1942) har i den sammenhæng 

defineret en ”politics of knowledge” om ikke bare brugen af viden til realiseringen af politiske og 

økonomiske mål, men også om den bevidste spredning af normer, værdier og verdensbilleder (Stehr 

& Grundmann 2003:184). 

 

En undersøgelse af kommercialiseringens normative følger er en kompliceret affære. Michel 

Foucault (1926-1984) har i sit forfatterskab undersøgt et lignende spørgsmål, nemlig hvordan 

mennesker bliver gjort til subjekter ved at få installeret eller pålagt særlige identiteter og selv-

erfaringer med dertil hørende normer under henvisning til sandheden om mennesket selv og 

menneskets selv (Kristensen 1987:152). En undersøgelse af, hvordan springet fra deskriptive ”er” til 
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det normative ”bør” i praksis sker, kan gøre brug af de samme metoder. Her drejer det sig om at 

følge, hvordan forskningsresultater bliver til, bliver spredt og bliver brugt i samfundet. 

 

Webers forudsigelse om en økonomisk rationalisering af samfundet, hvilket indebærer en proces 

hen imod ”Fagmennesker uden ånd, nydelsesmennesker uden hjerte…” (Weber 1995:121f), synes 

at opsummere konsekvenserne af udviklingen, som undersøgelsen beskriver. Forskning bliver i 

stigende grad gjort tvungen og til et middel til økonomisk vækst, hvilket kan have en 

demotiverende indflydelse på de, der udfører den og en ensrettende effekt på samfundet. 

 

11.4 Et kompromisforslag 
Kommercialiseringen ser umiddelbart ud til at fortsætte. Hvis man mener, at udviklingen er uønsket 

og har skadelige virkninger, har man grund til at overveje, hvad der kan gøres ved den. Men 

handling kræver en afbalancering mellem det politisk følte behov for kontrol af forskningen og 

forskningens behov for frihed. 

Bredsdorff pointerer, at hvis idealet for universiteterne er en veldreven virksomhed, synes der at 

mangle en kontrolinstans (Bredsdorff 2008:38). Mange virksomheder er ejet af aktionærer, som har 

mulighed for at afsætte virksomhedens bestyrelse og øverste ledelse. En tilsvarende kontrolinstans 

findes ikke på universiteterne. Her kunne et politisk kompromis være at lade universiteternes 

ansatte og studerende vælge den eksterne bestyrelse. På den ene side bibeholdes den eksterne 

bestyrelse for at imødekomme det følte behov for kontrol, og på den anden side gives 

universiteternes ansatte og studerende mere indflydelse på ledelsen af universiteterne. Det er dog 

ikke sikkert, at et sådant tiltag ville ændre på kommercialiseringen af forskningen. Men det kan kun 

afgøres, hvis det prøves af i praksis. 
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Bilagsliste 
 

Bilag 1 
Svarprocenterne for forskningsstatistikkerne. 

 

Forskningsstatistik fra 1997 1999 2000
Besvarelsesprocent 89%                    tæt på 100%      tæt på 100%
Henvisning     AFF 1999:34                   AFF 2001:40    AFF 2002:45

Forskningsstatistik fra 2001 2002 2003
Besvarelsesprocent      tæt på 100% 81% 86%
Henvisning     AFF 2003:43  AFF's hjemmeside 2008    CFA 2005a:3

Forskningsstatistik fra 2004 2005 2006
Besvarelsesprocent 85% 85% 80%
Henvisning     CFA 2006a:3                  CFA 2007a:3    CFA 2008a:3  
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Bilag 2 
Liste over højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner og private ikke-erhvervsdrivende 

institutioner i 2006 (CFA 2008c:11-14). 

 

Højere læreanstalter (universiteter, universitetshospitaler og andre højere læreanstalter) 

Amager Hospital 

Arkitektskolen i Aarhus 

CVU Fyn 

CVU Handelshøjskolecentret Slagelse 

CVU København og Nordsjælland inkl. partnerinstitutioner (12 enheder) 

CVU Midt-Vest 

CVU Nordjylland 

CVU ØreSund 

CVU Sjælland 

CVU Sønderjylland 

CVU Storkøbenhavn 

CVU Vest 

CVU Vita 

CVUalpha (4 enheder) 

CVU-Jelling 

CVUS-Fyn 

CVU-Syd 

Danmarks Biblioteksskole, København og Aalborg Afd. 

Danmarks Designskole 

Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 

Danmarks Farmaceutiske Universitet (3 enheder) 

Danmarks Forvaltningshøjskole 

Danmarks Journalisthøjskole 

Danmarks Pædagogiske Universitet 

Danmarks Tekniske Universitet (16 enheder) 

Dansk Sygehus Institut 

Den Grafiske Højskole 
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Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (12 enheder) 

Den Sociale Højskole i København 

Den Sociale Højskole i Odense 

Det Fynske Musikkonservatorium 

Det Jyske Musikkonservatorium 

Det Kgl. Danske Kunstakademi (3 enheder) 

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 

H:S Bispebjerg Hospital (27 enheder) 

H:S Center for Klinisk Uddannelse CEKU 

H:S Frederiksberg Hospital (12 enheder) 

H:S Hvidovre Hospital (21 enheder) 

H:S Institut for Sygdomsforebyggelse 

H:S Rigshospitalet (65 enheder) 

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning 

Handelshøjskolen i Århus (6 enheder) 

Handelshøjskolen i København (20 enheder) 

Ingeniørhøjskolen i Århus 

Ingeniørhøjskolen i København 

Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 

IT-Universitetet i København 

Jysk Center for Videregående Uddannelse 

KAS: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed 

Københavns Amt Sygehus i Gentofte (16 enheder) 

Københavns Amt Sygehus i Glostrup (17 enheder) 

Københavns Amt Sygehus i Herlev (21 enheder) 

Københavns Amt, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Københavns Amt, Psykiatrisk Center Ballerup 

Københavns Amt, Psykiatrisk Center Gentofte 

Københavns Amt, Psykiatrisk Center Glostrup 

Københavns Amt, Psykoterapeutisk Center Stolpegård 

Københavns Amt, Retspsykiatrisk Center 

Københavns Universitet (42 enheder) 
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Nordjysk Musikkonservatorium 

Odense Universitetshospital (38 enheder) 

Psykiatrisk Hospital i Århus (11 enheder) 

Roskilde Universitetscenter (12 enheder) 

Rytmisk Musikkonservatorium 

Sct. Hans Hospital (4 enheder) 

Skejby Sygehus (15 enheder) 

Sundheds CVU Nordjylland 

Syddansk Universitet (36 enheder) 

Vestjysk Musikkonservatorium 

Vitus Bering Center for videregående uddannelse 

Aalborg Psykiatriske Sygehus (5 enheder) 

Aalborg Sygehus (40 enheder) 

Aalborg Universitet (24 enheder) 

Århus Sygehus (38 enheder) 

Aarhus Universitet (41 enheder) 

 

Sektorforskningsinstitutter 

Arbejdsmiljøinstituttet (2 enheder) 

Danmarks Fiskeriundersøgelser 

Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (8 enheder) 

Danmarks JordbrugsForskning (8 enheder) 

Danmarks Miljøundersøgelser (11 enheder) 

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 

Danmarks Rumcenter 

Danmarks Transportforskning 

Forskningscenter Risø (7 enheder) 

Forsvarets Forskningstjeneste 

John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik 

Socialforskningsinstituttet 

Statens Byggeforskningsinstitut 

Statens Institut for Folkesundhed 
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Statens Serum Institut 

 

Øvrige offentlige forskningsinstitutioner 

Amternes Videncenter for Jordforurening 

Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut 

Arbejdstilsynet 

Bangsbomuseet 

Beredskabsstyrelsen, Kemisk Laboratorium 

Biblioteksstyrelsen 

Bornholms Museum 

Center for Regional- og Turismeforskning 

Center for Selvmordsforskning 

Center for Små Handicapgrupper 

Center for Tilgængelighed 

Central Forskningsenhed for Almen Praksis (v KU) 

Danmarks Kunstbibliotek 

Danmarks Meteorologiske Institut 

Danmarks Nationalbank 

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 

Danmarks Statistik 

Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) 

Dansk Folkemindesamling 

Dansk Landbrugsmuseum 

Dansk Sprognævn 

Dansk Videnscenter for Stammen 

DBL - Institute for Health Research and Development 

Den Hirschsprungske Samling 

Det Administrative Bibliotek 

Det Danske Kunstindustrimuseum 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 

Det Kongelige Bibliotek 

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 



  Side 105 af 117  

Det Økonomiske Råd 

Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Esbjerg Museum 

Faaborg Kulturhistoriske Museer 

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg 

Forskningsenhed for Almen Medicin (v AU) 

Forskningsenhed for Almen Praksis (v SDU) 

Forsvarsakademiet (4 enheder) 

Fyns Amts Tale-Høreinstitut 

Handicapidrættens Videnscenter 

Herning Museum 

Hjælpemiddelinstituttet 

Idrættens Analyseinstitut 

IFM - Institut for Fiskeriforvaltning og Kystsamfundsudvikling 

Jagt- og Skovbrugsmuseum 

Købstadsmuseet 'Den Gamle By' 

Kort- og Matrikelstyrelsen 

Kulturarvsstyrelsen 

Kulturhistorisk Museum i Randers 

KVINFO - Center for Information om Kvinde- og Kønsforskning 

Lægemiddelstyrelsen 

Lolland-Falsters Stiftsmuseum 

Museet for Holbæk og Omegn 

Næstved Museum 

Nationalmuseet 

Naturhistorisk Museum i Århus 

NORDITA - Nordisk Institut for Teoretisk Fysik 

Odense Bys Museer 

Ordrupgaard Samlingen 

Retspsykiatrisk klinik 

Rosenborgsamlingen (Danske Kongers Kronologiske Samling) 

Statens Arkiver 
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Statens Museum for Kunst 

Statens Pædagogiske Forsøgscenter 

Taleinstituttet i Århus 

Teknologirådet 

Teori og Metodecentret 

Thorvaldsens Museum 

Tøjhusmuseet 

UNI*C Danmarks IT Center for Uddannelse og Forskning 

Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning 

Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut 

Vejle Kulturhistoriske Museum 

Viborg Stiftsmuseum 

Videncenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et 

Talesprog 

Videnscenter for Døvblevne, Døve og Hørehæmmede 

Videnscenter for Døvblindblevne, Institutionen for Døve 

Videnscenter for Døvblindfødte 

Videnscenter for Hjerneskade 

Vikingeskibsmuseet i Roskilde 

Aalborg Historiske Museum 

 

Private ikke-erhvervsdrivende institutioner 

Dansk Bibelinstitut 

Gerontologisk Institut 

Institut for Transportstudier 

Kræftens Bekæmpelse (2 enheder) 

Landbrugets Rådgivningscenter 

Lejre Forsøgscenter 

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre 

Steno Diabetes Center 
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Bilag 3 
Liste over de ti største strategiske forskningsområder målt på forskningsudgifter fra 1997 til 2006. 

 
1997 1999
Miljø 884 Bioteknologi 991
Bioteknologi og genetik 646 Forebyggelse / sundhedsfremme 825
Materialer 448 Miljø og miljøøkonomi 792
Levnedsmidler, sundhed og ernæring 338 Materialer 408
Hård informationsteknologi 310 Levnedsmidler, sundhed og ernæring 402
Havforskning inkl. Offshore 240 Landskab og biodiversitet 304
Landskab og biodiversitet 210 Kulturarv og historisk forandring 303
Blød IT (humanistisk, samfundsvidsk. etc) 191 Behandlingsmetodeforskning 271
Cancer 119 Hård informationsteknologi 282
Forebyggelsesforskning 114 Genetik 251
Henvisning            AFF 1999:68 Henvisning             AFF 2001:86

2000 2001
Bioteknologi 1.024 Bioteknologi 952
Forebyggelse / sundhedsfremme 791 Forebyggelse / sundhedsfremme 791
Miljø og miljøøkonomi 578 Levnedsmidler, sundhed og ernæring 583
Behandlingsmetodeforskning 534 Behandlingsmetodeforskning 567
Levnedsmidler, sundhed og ernæring 517 Miljø og miljøøkonomi 469
Materialer 416 Materialer 390
Hård informationsteknologi 300 Kulturformer og livsopfattelse 267
Landskab og biodiversitet 300 Hård informationsteknologi 265
Genetik 293 Genetik 242
Kulturformer og livsopfattelse 288 Neurologi / psykiatri 215
Henvisning            AFF 2002:86 Henvisning             AFF 2003:84

2002 2003
Bioteknologi 984 Bioteknologi 1.035
Forebyggelse / sundhedsfremme 910 Forebyggelse / sundhedsfremme 1.022
Behandlingsmetodeforskning 689 Behandlingsmetodeforskning 673
Levnedsmidler, sundhed og ernæring 504 Levnedsmidler, sundhed og ernæring 502
Miljø og miljøøkonomi 436 Materialer 423
Materialer 403 Genetik 336
Kulturformer og livsopfattelse 328 Hård informationsteknologi 330
Hård informationsteknologi 327 Miljø og miljøøkonomi 321
Neurologi / psykiatri 259 Blød IT (humanistisk, samfundsvidsk. etc.) 306
Genetik 250 Neurologi / psykiatri 239
Henvisning   CFA 2004: tabel 23 Henvisning CFA 2005b: tabel 23  
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2004 2005
Forebyggelse / sundhedsfremme 1.039 Forebyggelse / sundhedsfremme 1.153
Bioteknologi 751 Bioteknologi 847
Behandlingsmetoder 719 Behandlingsmetoder 730
Natur og Miljø 622 Natur og Miljø 732
Molekylær biologi 548 Molekylær biologi 719
Fødevarer og sundhed 482 Fødevarer og sundhed 588
Kulturarv og kulturformer 444 IKT: Anvendelse af IKT 466
Materialer 388 Kræftforskning 463
IKT: Anvendelse af IKT 367 Kulturarv og kulturformer 424
Kræftforskning 279 Materialer 410
Henvisning CFA 2006b: tabel 23 Henvisning CFA 2007b: tabel 28

2006
Forebyggelse / sundhedsfremme 1.382
Molekylær biologi 1.073
Bioteknologi 1.009
Behandlingsmetoder 884
Natur og Miljø 887
Fødevarer og sundhed 757
Kræftforskning 608
Kulturarv og kulturformer 502
Energi 458
IKT: Anvendelse af IKT 445
Henvisning CFA 2008b: tabel 28  
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Bilag 4 
Liste over hvilke discipliner, de videnskabelige hovedområder dækker over, ifølge OECD’s 

Frascati-manual (2002:67). 

 

Naturvidenskab 

o Matematik og computervidenskaber (kun software udvikling og ikke hardware udvikling 

som dækkes af teknisk videnskab) 

o Fysiske videnskaber (astronomi, rumforskning, fysik og andre beslægtede discipliner) 

o Kemiske videnskaber (kemi og andre beslægtede discipliner) 

o Jordklode og relaterede miljøvidenskaber (geologi, geofysik, geovidenskab, meteorologi og 

andre atmosfæriske videnskaber samt andre beslægtede discipliner) 

o Biologiske videnskaber (biologi, botanik, bakteriologi, mikrobiologi, zoologi, entomologi, 

biokemi, genetik, biofysisk og andre beslægtede discipliner) 

Teknisk videnskab 

o Civil ingeniørvidenskaber (arkitektonisk ingeniørvidenskab, bygningsingeniørvidenskab, 

konstruktionsingeniørvidenskab og andre beslægtede discipliner) 

o Elektronisk ingeniørvidenskaber og elektronik (elektronisk ingeniørvidenskab, 

kommunikations ingeniørvidenskab, system- og computeringeniørvidenskab og andre 

beslægtede discipliner) 

o Andre ingeniørvidenskaber (såsom kemiske, aeronautiske, mekaniske og andre 

specialiserede underdiscipliner som fødevareproduktion, minedrift, tekstil teknologi og 

andre beslægtede discipliner) 

Sundhedsvidenskab 

o Fundamental medicin (anatomi, cellelære, fysiologi, genetik, farmaci, toksikologi, 

immunologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi og patologi) 

o Klinisk medicin (anæstesi, pædiatri, obstetrik, gynækologi, kirurgi, tandlægekunst, 

neurologi, psykiatri og radiologi) 

o Folkesundhed (folkesundhed servicer, social medicin, hygiejne, sygepleje og epidemiologi) 

Jordbrugs- og Veterinærvidenskab 

o Landbrug (forstvæsen, fiskeri og andre beslægtede discipliner) 

o Veterinær medicin 
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Samfundsvidenskab 

o Psykologi 

o Økonomi 

o Uddannelsesvidenskab (uddannelse og træning samt andre beslægtede discipliner) 

o Andre samfundsvidenskaber (antropologi, etnologi, demografi, by- og 

landskabsplanlægning, ledelse, jura, pædagogik, sprogvidenskab, sociologi, 

organisationsteori samt andre beslægtede discipliner) 

Humaniora 

o Historie (historie, forhistorie og hjælpediscipliner såsom arkæologi, numismatik, palæografi 

samt genealogi) 

o Sprog og litteraturvidenskab (antik og moderne) 

o Andre humanistiske discipliner (filosofi, videnskabshistorier, kunsthistorie, kunstkritik, 

billedkunst, skulpturlære, musikvidenskab, dramatik, religionsvidenskab og teologi) 
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Bilag 5 
Mailkorrespondance med Danmarks Statistik om forskningsstatistik. 

 
 

 

Christian Klement Jensen <christianklement@gmail.com>  

 

En forespørgsel om forskningsstatistik 
 

Christian Klement <christianklement@gmail.com>  8. jan. 2009 14.16  
Til: jep@dst.dk, ris@dst.dk 

Kære Jette Marie Persson og Rikke Jakobsen Sharp, 
  
Mit navn er Christian Klement og jeg skriver speciale i sociologi om forskning. I den 
forbindelse bruger jeg statistik fra Dansk Center for forskningsanalyse og Danmarks Statistik, 
hvilket er meget givtigt. 
  
Jeg har dog et problem med at sammenligne to af disse statistikker, som Danmarks Statistik nu 
har ansvaret for. I forskningsstatistik for 1997 er eksterne FoU-udgifter (1997:tabel 31, som 
også indeholder interne udgifter) nemlig opgjort anderledes end i tabelsamlingen for 
forskningsstatistikken for 2006 (2006:tabel 38). Af den grund kan de ikke sammenlignes 
direkte. 
  
Er det muligt, at få de eksternt finansierede FoU-udgifter for perioden 1987-2006 opgjort på 
samme måde? Det er særligt erhverslivets finansiering af de eksterne udgifter i denne periode, 
som jeg er interesseret i.  
  
Det var lidt svært, at finde ud af hvem af jer, der er ansvarlig for lige præcis dette område af 
forskningsstatistikken, nu hvor det ikke længere er Dansk Center for forskningsanalyse. 
  
Med venlig hilsen 
  
Christian 

 
 

 

Christian Klement Jensen <christianklement@gmail.com>  

 

En forespørgsel om forskningsstatistik 
 

Jens Brodersen <JBR@dst.dk>  9. jan. 2009 10.27  
Til: Christianklement@gmail.com 
Cc: Jette Persson <JEP@dst.dk>, Rikke Jakobsen Sharp <RIS@dst.dk> 
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 Kære Christian 
  
Du har ret i at tabeleringen skiftede i 1997, hvilket skyldes at forskningsstatistikken 
flyttede fra ministeriet til CFA.  
  
Tabel 31 fra tabelsamlingen 1997 inkluderer intern finansiering og omfatter dermed den 
samlede finansiering.  
  
Tabel 38 fra tabelsamling 2006 omhandler udelukkende ekstern finansiering (den 
interne finansiering er ikke med!) 
  
Opgørelsen over virksomhedernes bidrag burde være sammenlignelige over tid.  
  
Du er velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse. 
  

Med venlig hilsen  

Jens Brodersen  
Fuldmægtig  
Erhvervslivets Udvikling  
Tlf. 39 17 30 57  
jbr@dst.dk  

Danmarks Statistik  
Sejrøgade 11, 2100 Kbh. Ø  
www.dst.dk  
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Bilag 6 
Liste over deltagere ved rundbordssamtale med repræsentanter fra erhvervs- og 

brancheorganisationer, universiteter og danske virksomheder den 17. september 2008 

(Videnskabsministeriets hjemmeside 2009). 

 

o Jørgen Bardenfleth, adm. dir. Microsoft  

o Jens Bigum, formand Aarhus Universitet  

o Asbjørn Børsting, adm. dir. Dansk Landbrugs Grovvareselskab  

o Hans Skov Christensen, adm.dir. Dansk Industri  

o Anders Eldrup, adm.dir. Dong Energy  

o Peter Elvekjær, vice president Grundfos  

o Per Falholt, koncerndirektør Novozymes  

o Lykke Friis, prorektor Københavns Universitet  

o Mogens Granborg, executive president Danisco  

o Peter Gæmelke, præsident Landbrugsrådet  

o Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Aarhus Universitet  

o Jørgen Horwitz, adm.dir. Finansrådet  

o Ida Sofie Jensen, adm.dir. Lægemiddelindustriforeningen  

o Jens Klarskov, adm.dir. Dansk Erhverv  

o Bent Claudi Lassen, formand Danske Slagterier  

o Jakob Lyngsø, adm.dir. IT-Branchen  

o Finn Strøm Madsen, koncernchef Vestas Technology  

o Lars Mikkelgaard-Jensen, adm.dir. IBM  

o Lars Pallesen, rektor Danmarks Tekniske Universitet (DTU)  

o Freddy Svane, adm.dir. Landbrugsrådet  

o Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør Novo Nordisk 
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Bilag 7 
Liste over danske virksomheder, som er blandt EU’s 1000 mest forskningsinvesterende 

virksomheder målt på forskningsinvesteringer i 2007, faste priser i million euros. 

Virksomhed 
  
  

Branche 
  
  

Forsknings 
investering 
  

Andel af samlede  
forskningsinve-
steringer i procent 

Sundhedsviden- 
skabrelateret 
virksomhed 

Novo Nordisk Farmaci 996,4 34,0 34,0 
Lundbeck Farmaci 293,3 10,0 10,0 
Vestas Wind Systems Elektroniske dele & udstyr 127,0 4,3   
Novozymes Bioteknologi 119,5 4,1 4,1 
Danfoss Industriel maskineri 119,2 4,1   
Genmab Bioteknologi 112,2 3,8 3,8 
Grundfos  Industriel maskineri 98,8 3,4   
Danisco Fødevare produktion 96,4 3,3   
TDC Fastnet telekommunikation 77,7 2,6   
GN Store Nord Telekommunikationsudstyr 72,3 2,5   
Danske Bank Finansiel service 66,3 2,3   
Bang & Olufsen Fritidsvare 66,2 2,3   
DONG Energy Olie & gas produktion 64,2 2,2   
William Demant Sundhedspleje udstyr og service 62,4 2,1 2,1 
ALK-Abello Farmaci 43,3 1,5 1,5 
Coloplast Sundhedspleje udstyr og service 42,8 1,5 1,5 
NKT Elektroniske dele & udstyr 39,0 1,3   
LEGO Fritidsvare 33,8 1,2   

Rockwool International 
Bygningskonstruktion & 
materialer 33,8 1,2   

Simcorp Software 33,1 1,1   
NeuroSearch Bioteknologi 29,1 1,0 1,0 
Thrane & Thrane Telekommunikationsudstyr 28,9 1,0   

FLSmidth 
Bygningskonstruktion & 
materialer 28,2 1,0   

Curalogic Bioteknologi 26,3 0,9 0,9 
Lifecycle Pharma Bioteknologi 24,6 0,8 0,8 
Post Danmark Industriel transport 22,8 0,8   
Pharmexa Bioteknologi 22,5 0,8 0,8 
Auriga Industries Kemikalier 18,0 0,6   
LM Glasfiber Kemikalier 17,8 0,6   
Santaris Pharma Bioteknologi 17,2 0,6 0,6 
Carlsberg Bryggeri 14,5 0,5   
Topotarget Bioteknologi 14,1 0,5 0,5 
Arla Foods  Fødevare produktion 13,7 0,5   
Schouw General industri 12,5 0,4   
KMD  Computer service 8,2 0,3   
Dantherm Industriel maskineri 5,9 0,2   
Ambu Sundhedspleje udstyr og service 5,4 0,2 0,2 
Maconomy Software 5,3 0,2   
Dansk Landbr. 
Grovvaresels. Fødevare produktion 5,3 0,2   
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Topdanmark Ikke-livsforsikring 5,2 0,2   
Glunz & Jensen Computer hardware 4,6 0,2   
Astion Pharma Farmaci 4,4 0,2 0,2 
Total   2932,0 100 61,9 
Kilde: EU-kommissionens Fælles Forskningscenters hjemmeside 2009a. 
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Bilag 8 
Liste over danske virksomheder, som er blandt EU’s 1000 mest forskningsinvesterende 

virksomheder målt på forskningsinvesteringer i 2006, faste priser i million euros 

Virksomhed 
  
  

Branche 
  
  

Forsknings 
investering 
  

Andel af samlede 
forsk- 
ningsinvesteringer i 
procent 

Sundhedsviden- 
skabrelateret 
virksomhed 

Novo Nordisk Farmaci 847,3 34,8 34,8 
Lundbeck Farmaci 262,6 10,8 10,8 
Novozymes Bioteknologi 118,3 4,9 4,9 
Danisco Fødevare produktion 117,2 4,8   
Danfoss Industriel maskineri 99,1 4,1   
Grundfos   Industriel maskineri 91,2 3,7   
TDC Fastnet telekommunikation 91,1 3,7   
Vestas Wind Systems Elektroniske dele & udstyr 88,6 3,6   
Genmab Bioteknologi 68,8 2,8 2,8 
William Demant Sundhedspleje udstyr og service 61,7 2,5 2,5 
Danske Bank Finansiel service 60,4 2,5   
Bang & Olufsen Fritidsvare 55,8 2,3   
GN Store Nord Telekommunikationsudstyr 53,5 2,2   
ALK-Abello Farmaci 48,3 2,0 2,0 
NKT Elektroniske dele & udstyr 35,6 1,5   
Coloplast Sundhedspleje udstyr og service 31,8 1,3 1,3 
DONG Energy Olie & gas produktion 28,2 1,2   
Simcorp Software 27,3 1,1   

Rockwool International 
Bygningskonstruktion & 
materialer 25,3 1,0   

Auriga Industries Kemikalier 23,5 1,0   

FLSmidth 
Bygningskonstruktion & 
materialer 22,7 0,9   

Thrane & Thrane Telekommunikationsudstyr 22,5 0,9   
Pharmexa Bioteknologi 22,2 0,9 0,9 
NeuroSearch Bioteknologi 21,6 0,9 0,9 
Bavarian Nordic Bioteknologi 15,9 0,7 0,7 
Carlsberg Bryggeri 14,1 0,6   
Topotarget Bioteknologi 11,5 0,5 0,5 
Schouw General industri 10,0 0,4   
Santaris Pharma Bioteknologi 9,9 0,4 0,4 
Arla Foods   Fødevare produktion 9,5 0,4   

VKR   
Bygningskonstruktion & 
materialer 8,3 0,3   

Ambu Sundhedspleje udstyr og service 5,8 0,2 0,2 
Glunz & Jensen Computer hardware 5,7 0,2   
Dantherm Industriel maskineri 5,2 0,2   
Maconomy Software 4,9 0,2   
Codan Ikke-livsforsikring 4,8 0,2   
BioMar Fødevare produktion 4,1 0,2   
Sondagsavisen Medier 3,4 0,1   
Total   2437,5 100 62,6 
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Kilde: EU-kommissionens Fælles Forskningscenters hjemmeside 2009b. 
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