
Universiteter klynker ikke 
Af Per G. Gotfredsen, direktør i Dansk Handel & Service, København, og Børge Obel, rektor på Handelshøjskolen, Århus 
STOP KLYNKERIET og træk i arbejdstøjet. Det er statsministerens besked til den danske 
forskningsverden. Fint siger vi, men hvorfor så vente?  
 
Én ting er sikker: Universiteterne klynker ikke. Universiteterne kunne udmærket læne sig tilbage og vente på 
den guldregn, som regeringen lover forskerne fra 2007. Vi forfægter blot det synspunkt, at regeringens 
investering kunne få et større afkast, hvis politikerne kendte deres besøgelsestid. For hvorfor vente endnu et 
år med at give dansk forskeruddannelse et markant løft? Alle forskningspolitiske aktører er enige om, at 
fremtiden for dansk forskning kun bliver lys, hvis vi skaber optimale rammer for ph.d.-uddannelser, der er 
præget af kvalitet og kvantitet.  

Regeringen bryster sig af ansvarlighed ved at henvise til Globaliseringsrådet. Problemet er imidlertid, at 
vores konkurrenter ikke venter på os. De har allerede lagt sig til rette i overhalingsbanen med lommerne 
fulde af forskningsmilliarder.  

Fler forskere 
Universiteterne vil naturligvis sikre størst mulig "value for money", når de nye penge rulles ud. Men hvis 
infrastrukturen ikke er på plads - forskere, bygninger, udstyr m.v. - er pengene givet dårligt ud. Så risikerer vi 
at kaste gode skattekroner efter dårlig forskning. Når den intensiverede forskning skal igangsættes efter 
Globaliseringsrådets resultater, kræver det, at der er tilstrækkeligt med forskere parat.  

Vejen frem er at udklække flere unge forskere også inden for humaniora og samfundsvidenskab, så vi får sat 
turbo på erhvervslivets globale konkurrenceevne. Dette kræver ligeledes, at vejledningskapaciteten holdes 
ved lige.  

Hvis danske virksomheder ikke skal sakke agterud i globaliseringskapløbet, skal vi forske meget mere i, 
hvordan man får de 100 millioner rige kinesere i tale som købedygtige forbrugere, og hvordan man designer 
nye produkter og services til det globale marked - alt det, vi betegner som brugerdrevet innovation, og noget, 
som Innovationsrådet senest har slået til lyd for.  

Det globale marked 
Vi skal ikke opfinde den dybe højteknologiske tallerken herhjemme. Vi skal være verdensmestre i at 
identificere, opsøge og tiltrække viden og kompetence fra nær og fjern.  

Som Innovationsrådet skriver, har virksomheder, der praktiserer brugerdreven innovation, ofte haft stort held 
med at udvikle skræddersyede koncepter, der skaber unikke oplevelser ud af anvendelighed, design, 
identitet, service, oplevelse, pris m.v.  

Brugerdreven innovation handler altså om at udvikle produkter, der er svære at kopiere, og som derfor 
skaber en konkurrencefordel på det globale marked.  

Global indsigt 
Forskning og innovation er mere end kolber og hvide kitler. Hvis vi skal skabe globale vindere i dansk 
erhvervsliv, er det nødvendigt at få hele værdikæden med.  

Vi skal være de bedste i global indsigt inden for forretningsforståelse, interkulturel kompetence, 
innovationsledelse og læring. Og det er netop kerneområder for humaniora og samfundsvidenskab.  

Den brede forskningspolitiske dagsorden har desværre ikke sat sig spor i regeringens udspil til næste års 
finanslov. Alt håb er dog ikke ude. Regeringen skal forhandle med oppositionen om en globaliseringsreserve 
på 200 mio. kr. og en UMTS-pulje på 285 mio. kr., der skal udmøntes i 2006.  

Men man burde turde satse mere. Regeringen bør gøre ord til handling og bringe dansk forskning op i 
verdenseliten.  



Det er nu, vi skal rykke, hvis vi vil med på globaliseringstoget. Ansvarlige politikere bør ikke have svært ved 
at tage denne ambition på sig - med eller uden klynk. 
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