
Kronik: Vejen til vidensamfundet 
Det er bekymrende, at regeringen fortsætter med at handle ud fra en forskningsstrategi, hvor det især er 
natur-, teknik- og sundhedsvidenskab, der skal spille en central rolle, mener dagens kronikører. 

Vidensamfund. De fleste kan sige ordet, men hvad betyder det egentlig at være et vidensamfund og operere i 
en videnøkonomi? En af de åbenlyse konsekvenser er, at universiteterne indtager en helt central rolle i 
vidensamfundet, fordi det er her, mange af fremtidens medarbejdere uddannes, ligesom universiteterne skal 
være lokomotivet for produktion af viden. Det gælder både den viden, man selv kan udvinde af de kloge 
hoveder, men også hjemtagning af viden fra resten af verden er en vigtig opgave. 

Regeringen har siden 2001 arbejdet bevidst på at gøre Danmark til et førende vidensamfund, hvilket blandt 
andet skal ske gennem et stærkt samarbejde mellem erhvervsliv og universiteter. På et arrangement i 
Odense 29/1 gav videnskabsministeren strategien følgende ord med på vejen: »Ny viden skal spredes ud i 
samfundet. - Det handler ikke kun om, at virksomhederne skal have adgang til den nyeste teknologi. Adgang 
til ny viden om organisation, ledelse og nye markeder er lige så afgørende for virksomhederne.« 

Og videnskabsministeren skal have tak. Ikke bare for de velmente ord, men også for den efterfølgende 
handling. For der vil i de kommende år blive tilført væsentligt flere forskningsmidler. Og en stor del af dem vil 
gå til at skabe næste generation af unge forskere. Senest i 2010 vil der således blive givet penge til dobbelt 
så mange nye forskeraspiranter som i dag. 

Desuden er der kommet en række universitetsfusioner, som skal understøtte visionen om et vidensamfund. 
En af ideerne bag fusionerne er nemlig at skabe tværfaglige forskningsmiljøer, hvor viden fra så forskellige 
områder som biokemi og miljøteknologi kan mødes med forskning i afsætning, ledelse og kulturforståelse. Det 
giver bedre produkter og services, som er lettere at afsætte på markedet, fordi videnskaberne beriger 
hinanden. Tankegodset kendes allerede fra nogle af de danske universiteter, hvor man også før fusionerne 
har haft uddannelser, der bygger bro mellem for eksempel naturvidenskab og samfundsvidenskab. 

Men investeringer og fusioner er desværre kun det første skridt. For et vidensamfund kræver meget mere. 
OECD har provokerende stillet spørgsmål ved det fornuftige i at satse på mere forskning i stedet for andre 
betydningsfulde rammevilkår. 

Budskabet er ikke, at vi skal stoppe med at investere i forskning og udvikling. Slet ikke! - Men et succesfuldt 
vidensamfund måles også på, om det formår at bringe den skabte viden i spil på tværs af mennesker og 
organisationer. Og det er et område, hvor Danmark ifølge flere internationale tænketanke ikke blot har én, 
men flere af de forudsætninger der skal til. Vi har med andre ord potentialet. Men vi har endnu ikke formået at 
udnytte det. 

En central årsag er, at vi står på næsten bar bund, når det gælder om at skabe incitamenter, der belønner 
universiteterne for at samarbejde mere med erhvervslivet. Det er hverken forskere eller universiteter blege for 
at erkende. Tværtimod er der bred enighed om, at grunden til at universiteterne i dag har svært ved at 
honorere erhvervsforskningssamarbejde skal søges i universiteternes meriteringssystemer. I dag måles og 
belønnes en forsker nemlig stort set udelukkende ud fra, hvor mange publiceringer og citationer den enkelte 
forsker har haft i anerkendte videnskabelige tidsskrifter. 

Begge mål er yderst relevante, når det gælder om at måle forskningens kvalitet. Men de nuværende 
kvalitetsmål og meriteringssystemer fortæller ikke noget om forskningens værdi og nytte i forhold til det 
omkringliggende samfund. Og heller intet om hvor gode de enkelte universiteter er til at indgå i et berigende 
samarbejde med dansk erhvervsliv. Så der er et presserende behov for at udvikle supplerende mål, der kan 
måle nytten af universiteternes forskning. 

Jo vist, vi har i dag en håndfuld indikatorer for videnoverførsel. Men de har alle deres afsæt i et traditionelt 
samarbejde mellem naturvidenskabelige og tekniske forskningsmiljøer og virksomhederne. Der er ofte tale 
om rene output-mål som antallet af patenter og spin-off virksomheder. Indikatorer der langt fra er 
tilstrækkelige, fordi de ikke formår at indfange al den innovation og videnoverførsel, som ikke gøres op i 
patenter. 

Forskning, som understøtter virksomhedernes udvikling inden for ledelse, innovation og markedsføring, 
resulterer ikke i masser af patenter. Men det gør ikke forskningen mindre væsentlig for virksomhederne. 
Tværtimod. 

Derfor må vi for alt i verden heller ikke lade os nøjes med de eksisterende indikatorer. Vi må ikke ende med at 
begrænse os til simple og forudsigelige output-mål. For det kan kun føre til en ting: At vi taber 
vidensammfundet på gulvet, fordi vi ikke strenger os an på den allervigtigste opgave, nemlig at skabe et 
belønningssystem, der rækker ud over den naturvidenskabelige erhvervsforskning, og også stimulerer til 
videndeling og samarbejde mellem den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning og dansk 
erhvervsliv. For innovation kan ske alle steder i den såkaldte værdikæde. Innovation er fx også nye 
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salgssystemer, organisationsformer og markedsføring. 

Et godt eksempel er Disney. I gamle dage kunne man kun købe Disney-merchandise i Disney-parkerne. Dem 
er der som bekendt ret få af i verden. Da de fik en ny direktør, som meget gerne ville have salget i vejret, 
ændredes salgssystemet fundamentalt. 

Hvis I har små børn, ved I, at Disneys produkter i dag kan købes i enhver lege- eller børnetøjsforretning. Og 
det er en langt bedre forretning end at lave et eksklusivt salg i Orlando eller Paris. Det er innovation. 

Og det er netop de forskere, som dagligt arbejder med at forstå menneskers behov, motivation og adfærd, 
som ligger inde med dyrebar viden om fremtidens produkter og services og det er dem, som uddanner de 
mennesker, der forstår sig på markedsføring, finansiering og kulturforståelse. 

Det ved regeringen også. For sagde ministeren ikke netop, at videnoverførsel i ligeså høj grad handler om 
organisation og ledelse som højteknologi? 

Derfor er det også så meget mere bekymrende, at regeringen til trods for dette fortsætter med at handle ud 
fra en forskningsstrategi, hvor det især er natur-, teknik- og sundhedsvidenskab, der skal spille en central 
rolle. Et vitalt område er forskeruddannelsesområdet, hvor hele 90 procent af den kommende generation af 
nye unge forskere populært sagt skal beskæftige sig med kolber og reagensglas, mens kun hver tiende vil 
være at finde på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Ingen kan være uenig i, at natur og 
teknik skal styrkes. Men når planen er, at hele ni ud af ti af den kommende generation af nye unge forskere 
skal findes inden for disse områder, så er der tale om en hidtil uhørt ubalance, der er så grel, at vi er nødt til at 
råbe vagt i gevær. For det er en plan, der langtfra er optimal for Danmark. 

Dels fordi det underminerer en af kongstankerne bag de nævnte universitetsfusioner: Nemlig at skabe 
banebrydende ny viden ved at lade de naturvidenskabelige og tekniske områder komme i daglig kontakt med 
de merkantile samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskaber. 

Men også fordi vi som et lille land, der sjældent kan konkurrere på kritisk masse, er tvunget til at finde en vej 
til et vidensamfund, der er så vanskeligt at kopiere som muligt. 

Når vores økonomi- og erhvervsminister i disse dage erklærer, at mode, design og film skal være med til at 
sælge Danmark, så er der også behov for de videnskaber, som understøtter disse områders udvikling. 

Derfor skal der fra os lyde et utvetydigt håb om, at vores politiske beslutningstagere beholder førertrøjen på 
og holder fast i det langsigtede mål om at skabe et vitalt og sprudlende vidensamfund. 

Vi står i dag med en unik chance for at skabe fremtidens forsknings- og innovationssystem. Et system, der 
kan ende med at blive rollemodel for andre. Især hvis vi besinder os på et langt sejt træk, hvor vi får skabt et 
system, der både belønner forskningens videnskabelige kvalitet, stimulerer til samarbejde på tværs af 
videnskaber og samarbejde med det omkringliggende samfund. 

Af Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks ErhvervsforskningsAkademi (DEA), Poul Holm, rektor RUC, og Børge Obel, dekan, 
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet  
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