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Forord 

 

Med denne afhandling præsenteres en ganske omfattende analyse af udviklingen af det danske 

basisbevillingssystem i perioden fra 1968 til 2010. Projektet udspringer først og fremmest af en 

interesse for nogle af de spørgsmål om forskningsfinansiering, der gennem årtier har stået som 

omdrejningspunkter i både den nationale og internationale universitets- og forskningspolitiske 

debat. Herunder gemmer der sig imidlertid også en mere teoretisk baseret interesse i at undersøge 

muligheden for at kombinere gradvise forandringsperspektiver med mere idebaserede 

forklaringsmodeller i forbindelse med empiriske analyser. Begge teoretiske perspektiver har særligt 

i løbet af det seneste årti vundet frem inden for den historiske institutionalisme, men der har endnu 

ikke været gjort mange forsøg på at kombinere dem. Med dette teoretiske afsæt og designet af selve 

analysen er det forhåbningen, at afhandlingen kan bidrage til at nuancere de mange tilbagevendende 

diskussioner om bevillingssystemets indretning, der sjældent har haft blik for den komplekse 

institutionelle kontekst, som forskellige finansieringsinstrumenter og systemets forskellige balancer 

indskriver sig i.   

 

I forhold til udarbejdelsen af afhandlingen skal der lyde en stor tak til min vejleder, Niels 

Mejlgaard, samt det øvrige forskningsmiljø på Dansk Center for Forskningsanalyse. Der skal 

ligeledes lyde en stor tak til min bi-vejleder Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, KU, 

samt de mange øvrige der gennem samtaler og anden bistand har hjulpet mig frem mod målet.  

 

 

Kaare Aagaard 

Dansk Center for Forskningsanalyse, AU.  
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1. Introduktion og problemstillinger 

 

 

Indledning 

At forsknings- og universitetspolitikken er under forandring såvel i Danmark som i den øvrige 

vestlige verden er efterhånden en banal observation. Det er særligt siden starten af 1990‘erne blevet 

fremhævet, hvordan relationen mellem samfundet og universitetsforskningen har forandret sig som 

følge af både generelle forvaltningspolitiske krav og et stigende politisk fokus på forskning og 

teknologisk udvikling som afgørende elementer i bestræbelserne på at sikre velstand og velfærd i en 

globaliseret verden. Argumentet er kort fortalt, at den oprindelige sociale kontrakt, der var baseret 

på en antagelse om at videnskabens interne kvalitetssikringsmekanismer og styringsprincipper af 

sig selv ville sikre et optimalt samfundsmæssigt udbytte af den offentlige forskning, er blevet 

opsagt (Bush 1945; Polanyi 1962). Den er i stedet blevet afløst af en ny forsknings- og 

universitetspolitik, der mere aktivt søger at sikre at bredere samfunds- og erhvervsmæssige 

målsætninger forfølges – blandt andet ved brug af generiske eksterne styrings- og 

kontrolinstrumenter (Se blandt andre Gibbons et al 1994; Elzinga & Jamison 1995; Etzkowitz & 

Leidesdorff 1997; Guston 2000; Benner 2001; Braun 2003). Udviklingen baserer sig således i 

stigende grad på den betragtning, at universiteterne skal tilgodeses rent bevillingsmæssigt, men at 

de til gengæld for væksten i tildelingen af offentlige midler skal levere anvendelig, ‘socialt robust‘ 

viden, der kan bidrage til økonomisk vækst og social udvikling i samfundet. Det gælder ligeledes, at 

denne vidensproduktion i højere grad end tidligere skal kunne dokumenteres og legitimeres overfor 

såvel det politiske system som skatteyderne, der finansierer driften. De nye krav fremføres 

imidlertid under en samtidig fastholdelse af en række klassiske forsknings- og universitetspolitiske 

ideer og tegner dermed et billede af en sektor, hvor kontinuitet og forandring går hånd i hånd, og 

hvor nye og gamle ideer mødes og brydes i den konkrete politikudformning (Senker et al 1999; 

Foss Hansen 2000; Melander 2006; Lepori et al 2007).  

 

Centralt i forandringsprocessen står et af universitets- og forskningspolitikkens mest grundlæggende 

dilemmaer: hvordan sikrer man fra politisk side, at universitetsforskningen på transparent vis 

bidrager mest muligt til samfundets velstands- og velfærdsudvikling uden samtidig at give køb på 
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forskningsinstitutionernes uafhængighed og dynamik og herunder den enkelte forskers nysgerrighed 

og risikovillighed? Et væsentligt element i dette dilemma har knyttet sig til spørgsmålet om, 

hvordan hensynet til opretholdelsen af en bred vidensbase og en hensigtsmæssig forskningsbasering 

af undervisningen indenfor alle universitære uddannelses-områder afbalanceres i forhold til behovet 

for mere fokuserede og koncentrerede forskningssatsninger, der kan hævde sig inden for den 

internationale frontlinje og samtidig styrke den nationale konkurrenceevne. Der kan i den 

sammenhæng peges på forskellige bagvedliggende ide-systemer, der hver især fremstår legitime og 

mere eller mindre velunderbyggede, men som også i et vist omfang anviser modstridende løsninger 

på ovennævnte problemstillinger. Såvel den danske som den internationale forskningspolitiske 

historie siden anden verdenskrig kan i denne optik anskues som en lang række pragmatiske 

løsningsforsøg, hvor forskellige lande på forskellige tidspunkter har institutionaliseret forskellige 

politiske balancepunkter mellem forskellige ide-systemer – oftest med bevillingssystemet som det 

væsentligste styrings-instrument i denne afbalancering (Braun 2003: 2).   

 

I Danmark har et afgørende omdrejningspunkt i denne forandringsproces været spørgsmålet om 

universiteternes forskningsbevillinger og herunder særligt diskussionerne om omfanget, fordelingen 

og anvendelsen af institutionernes basismidler. Basisbevillingerne, der traditionelt har været den 

helt overvejende finansieringskilde for universiteternes forskning, repræsenterer dermed et af de 

mest grundlæggende forskningspolitiske stridspunkter. Det skyldes ikke mindst, at centrale 

elementer i den danske Humboldt-inspirerede universitetsmodel i form af universiteternes 

traditionelle autonomi, den institutionelle og individuelle forskningsfrihed og sammenknytningen 

mellem forskning og undervisning frem til i dag har sat nogle praktiske og principielle rammer for 

mulighederne for at påvirke basismidlernes størrelse og anvendelse. Fra politisk side er det 

imidlertid i stigende grad gennem de seneste årtier blevet opfattet som et problem, at en stor del af 

de stadigt stigende offentlige bevillinger til universitetsforskningen kun vanskeligt eller indirekte 

har kunnet legitimeres, styres og kontrolleres med udgangspunkt i samfundsmæssige målsætninger 

og i forhold til bredere ‘accountability‘-hensyn. Der har i den sammenhæng i særdeleshed været 

efterspørgsel på metoder til at prioritere mellem tematiske områder, discipliner, hovedområder og 

institutioner samt mekanismer til at belønne både kvalitet, relevans og effektivitet. Et 

omdrejningspunkt i disse diskussioner har været spørgsmålet om, hvilket niveau forskellige 

prioriteringsbeslutninger skal træffes på. Der har i den forbindelse været forskellige bud på hvilken 

rolle henholdsvis det individuelle niveau, institutniveauet, fakultetsniveauet, institutionsniveauet, 
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forskningsrådsniveauet og det politiske niveau skal spille i forhold til finansieringsspørgsmål. Som 

følge af disse bud har der også været forskellige vurderinger af hvilke typer og kombinationer af 

finansieringsmekanismer, der skulle satses på.  

 

Der er med dette udgangspunkt gennem de sidste fire årtier blevet taget en lang række politiske 

initiativer, der på forskellig vis har forsøgt at påvirke basisbevillingssystemets udformning. 

Initiativerne, der gennemgås i det følgende, kan overordnet grupperes i tre kategorier, hvor fokus 

har rettet sig mod henholdsvis: 

 

1) Kriterierne for fordelingen af basisbevillinger (kriterie-dimensionen) 

2) Størrelsen på basisbevillingerne i forhold til øvrige midler i det samlede 

forskningsfinansieringssystem og samspillet med disse (balance-dimensionen) 

3) Øvrige interne og eksterne styringsmuligheder i forhold til anvendelsen af basisbevillingerne 

(ledelses-/styringsdimensionen)  

 

Ad 1) Spørgsmålet om kriterierne for fordelingen af universiteternes basisbevillinger har siden 

slutningen af 1960‘erne været et tilbagevendende tema på den danske forskningspolitiske 

dagsorden. Frem til starten af 1980‘erne knyttede problematikken sig primært til opfattede 

uhensigtsmæssigheder ved den automatiske sammenknytning af forsknings- og 

uddannelsesbevillinger. Med budgetreformen fra 1981 blev denne kobling imidlertid formelt 

ophævet, men uden at det dog blev klart, hvad der skulle træde i stedet for studenterantal og historik 

som fordelingskriterie for forskningsmidlerne. Denne grundlæggende uklarhed har præget systemet 

helt frem til i dag, og har betydet at den eksisterende allokeringsmodel med sit udgangspunkt i 

diffuse historiske kriterier, ‘ad hoc‟-beslutninger, regionale hensyn m.m. i stigende grad er blevet 

opfattet som et problem blandt centrale beslutningstagere. Som hovedargument for en ændring af 

det traditionelle system er det blevet fremført, at en model, der helt overvejende baserer sig på 

historik i allokeringen af ganske betydelige midler, ikke er tidssvarende og retfærdig og frem for alt 

ikke indeholder incitamenter til øget kvalitet og effektivitet indenfor universitetssektoren. 

 

Det er med dette udgangspunkt gennem årtier blevet diskuteret, hvordan et mere hensigtsmæssigt 

fordelingssystem burde udformes, men uden at der i de fleste tilfælde har kunnet opnås enighed om 

nogle af de mange løsningsforslag, der har været i spil. Fordelingen af langt hovedparten af 
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basismidlerne mellem de enkelte universiteter har derfor frem til i dag været et produkt af 

beslutninger truffet i 1970‘erne og 1980‘erne, og har i et vist omfang tilgodeset de gamle 

universiteter og herunder i særlig grad Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks 

Tekniske Universitet (DTU). Det er således igennem flere omgange blevet forsøgt at skabe en 

model, hvor en større eller mindre del af midlerne skulle kunne fordeles i konkurrence på baggrund 

af målbare dimensioner – ofte baseret på en antagelse om, at det er muligt at skabe et retrospektivt 

evalueringssystem, der på balanceret vis kan måle og præmiere kvaliteten af universiteternes 

hovedopgaver på tværs af institutioner og hovedområder. Trods mange betænkninger, rapporter, 

kommissioner og reformforsøg de sidste fire årtier er det imidlertid kun lykkedes at udforme mindre 

tilføjelser til det eksisterende basisbevillingssystem. Det skete første gang i slutningen af 1990‘erne 

med introduktionen af den såkaldte 50-40-10 model, der fordeler nye midler med udgangspunkt i 

såkaldte studenterårsværk (STÅ-tal), hjemhentningen af eksterne midler og ph.d. produktion, og 

igen mod slutningen af 2000‘erne, hvor den såkaldte bibliometriske model blev indføjet i den 

tidligere 50-40-10 algoritme. Spørgsmålet om kriterierne for fordelingen af basismidler har dermed 

udvist en høj grad af kontinuitet gennem en periode præget af forandringer i universitetssektoren 

som helhed. Forandringerne har ikke mindst været tydelige i forhold til de to øvrige dimensioner 

med betydning for basisbevillingssystemet.      

 

Ad 2) Det er således ikke kun kriterierne for fordelingen af basisbevillingerne, der har været politisk 

fokus på. Også omfanget af de midler, der er blevet tilført universitetsforskningen gennem denne 

kanal og samspillet med finansieringssystemets eksterne strenge har været mål for forandringer. Der 

er siden slutningen af 1960‘erne blevet peget på, at muligheden for at påvirke universiteternes 

forskning gennem bevillingssystemet kunne styrkes ved at supplere basisbevillingerne med eksterne 

midler, der i højere grad har kunnet målrettes mod særlige områder og temaer. Ved at ændre på 

balancen mellem interne og eksterne midler har det dermed været muligt ikke blot at påvirke den 

eksternt finansierede del af universitetsforskningen, men også gennem krav om medfinansiering og 

ved udmelding af strategiske satsningsområder at påvirke anvendelsen af de principielt frie 

basisbevillinger i betydelig grad. Der er her over tid oprettet en lang række supplerende 

bevillingsstrenge, der på forskellig vis spiller sammen med basisbevillingerne. Væsentlige 

diskussioner har ikke alene knyttet sig til spørgsmålet om balancen mellem basismidler og eksterne 

midler, men også til spørgsmålet om balancen mellem fri og strategisk forskning samt spørgsmålet 

om balancen mellem små og store bevillinger. Endelig har der også været muligheden for helt at 
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føre midlerne uden om universiteterne og i stedet til eksempelvis sektorforskningen, hvor de 

institutionelle bindinger i forhold til anvendelsen har været løsere. I modsætning til spørgsmålet om 

kriterierne for fordelingen af basismidler, der kun i begrænset omfang har forandret sig, er 

muligheden for at ændre på balancen mellem basismidler og forskellige former for eksterne midler 

blevet benyttet hyppigt og omfattende. Særligt i perioden fra slutningen af 1970‘erne til starten af 

1990‘erne skete der store forskydninger mellem basismidler og eksterne midler, hvor særligt de 

store strategiske forskningsprogrammer begyndte at vinde frem. Også i perioden efter 

årtusindeskiftet har der været en betydelig udvikling i såvel antallet af strenge i 

finansieringssystemet som i balancen mellem basismidler og forskellige former for eksterne midler, 

så også i dag er spørgsmålet om systemets forskellige balancer centralt.  

  

Ad 3) Endelig er basisbevillingsproblematikken også fra politisk side blevet adresseret ved forsøg 

på at styrke den strategiske forskningsledelse på både nationalt, tematisk og institutionelt plan. Et 

centralt element i den politiske utilfredshed med basisbevillingssystemet har været en opfattelse af 

at både universiteterne og de traditionelle forskningsråd var ude af stand til at prioritere deres 

forskningsindsats, og at midlerne blev fordelt med udgangspunkt i lighedskriterier frem for efter 

kvalitet og samfundsmæssig relevans. Gennemførslen af ledelsesreformer, iværksættelsen af 

udviklingskontrakter og formuleringen af nationale, sektorielle og institutionelle 

forskningsstrategier m.m. har derfor alle i større eller mindre grad og på forskellig vis været knyttet 

til basisbevillingsproblematikken og har søgt at løse det dilemma, der knytter sig til muligheden for 

at prioritere mellem forskellige forskningsområder på forskellige niveauer i det universitære 

forskningssystem. Denne type af initiativer har særligt siden starten af 1990‘erne og frem til i dag 

været dominerende og har ført til omfattende krav til både universiteternes og råds-/fondssystemets 

ledelsesstrukturer samt prioriterings- og strategiudviklingskapacitet.  

 

Selvom der således har været tale om forskelle i intensitet og omfang op gennem tiden i forhold til 

disse spørgsmål, er det fælles for dimensionerne, at der har været tale om en udvikling, der på 

samme tid har været præget af kontinuitet og forandring (Foss Hansen 2000), og som synes at have 

fulgt et internationalt mønster, hvor der over tid er sket en spredning af universitets-, forsknings, 

forvaltnings- og innovationspolitiske ide-systemer. Det er dog også karakteristisk, at der i 

forskellige perioder har været fokus på forskellige dimensioner og forskellige specifikke 

løsningsmodeller, samt at den lange række af marginale og gradvise forandringsprocesser, der har 
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kunnet iagttages over tid, synes at have resulteret i ganske omfattende forandringer af systemet som 

helhed.  

 

Argumentet er i det følgende, at en dækkende beskrivelse af basisbevillingssystemets udvikling er 

nødt til at tage udgangspunkt i disse tre dimensioner, der tilsammen udgør de væsentligste forhold, 

der fra politisk side kan justeres på i forhold til at påvirke universitetsforskningen. Det er ligeledes 

et centralt udgangspunkt i den resterende del af afhandlingen, at basisbevillinger, der i sagens natur 

er fleksible, ikke i sig selv kan opfattes som garant for den frie forskning og den forskningsbaserede 

undervisning, som det ellers ofte sker, men at de i stedet bør anskues som midler, der tager form 

efter den bevillingskontekst og øvrige styringskontekst, de indgår i. Basisbevillingernes rolle og 

funktion er således ikke på forhånd givet, men i stedet relationelt bestemt i samspillet med det 

øvrige styrings- og finansieringssystem.  

 

 

Kampen om basismidlerne i et evolutionært idémæssigt perspektiv 

Teoretisk bygger afhandlingen på en opfattelse af, at disse udviklingstræk med fordel kan 

analyseres inden for en historisk institutionel ramme, der dels fokuserer på ideers betydning som 

både forandringsimpulser og stabilitets-skabende faktorer, og dels fokuserer på de forskellige 

gradvise forandringsformer, der kan identificeres i grænselandet mellem den typiske skelnen 

mellem kontinuitet på den ene side og abrupt og omfattende forandring på den anden. Til det formål 

opbygges der et teoriapparat, der søger at sammenkoble to hidtil overvejende adskilte spor inden for 

den historisk institutionelle ramme.  

 

Med udgangspunkt i denne teoretiske ramme forsøges det efterfølgende på baggrund af en 

gennemgang af fællestræk i den bredere europæiske udvikling at identificere en række centrale ide-

systemer, der over tid har påvirket udformningen af det danske finansieringssystem rettet mod 

universitetsforskningen. Det sker med udgangspunkt i en opfattelse af, at disse ide-systemer i den 

praktiske politik-udformning snarere har overlejret end afløst hinanden, og at resultatet i forhold til 

udformningen af finansieringssystemer har været en gradvis evolution indenfor relativt stabile 

institutionelle rammer, hvor nye elementer og nye ideer over tid er blevet tilføjet allerede 

eksisterende. Det er imidlertid en central pointe, at også denne form for gradvise 

forandringsprocesser over tid kan have store transformative konsekvenser, og at der således inden 
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for relativt stabile institutionelle strukturer kan være tale om ganske afgørende omformninger og 

forskydninger. Det centrale empiriske spørgsmål bliver på den baggrund ikke, hvordan nye ide-

systemer og specifikke policy-ideer afløser gamle, men snarere hvordan de indenfor en historisk 

institutionel kontekst konkurrerer med dem, interagerer med dem, absorberer dem og transformerer 

dem i den praktiske politik. Det er herunder ligeledes centralt at undersøge, hvilken rolle forskellige 

aktørgrupper spiller i disse forandringsprocesser. Udgangspunktet er således, at evolutionære 

forandringer bør ses som resultatet af et komplekst samspil mellem ideer, institutioner og aktører.  

 

Der kan i den danske universitets- og forskningspolitiske debat findes mange eksempler på teser om 

nye ide-systemers fremmarch og om forskellige forandringers karakter og årsag – ofte illustreret 

med mere eller mindre velvalgte nedslag i empirien for at dokumentere disse Der er imidlertid 

ganske få eksempler på teoretisk og empirisk baserede forsøg på at tegne et dækkende billede af 

udviklingen, hvor både forandring og kontinuitet behandles indgående. Bleiklie og Kogan 

formulerer ambitionen om at bevæge sig fra det overordnede idemæssige plan ned på det konkrete 

politik-udformningsniveau således: 

 

”it is relatively easy to demonstrate that the notion of a move is valid if one looks at ideologies, 

beliefs and values as they are expressed by policymakers, higher education leaders and other 

interested parties. Changing beliefs and ideals do not necessarily lead to new practices. In order to 

understand the extent of change beyond the initial ideological shift, one must observe actual 

structures and behaviour at various levels within higher education institutions” (Bleiklie & Kogan 

2007: 20). 

 

Afhandlingen deler denne ambition, hvor fokus ikke blot er på at identificere overordnede 

idemæssige skift, men først og fremmest på helt konkret at forfølge de empiriske konsekvenser af 

disse skift i form af forandringer af de institutionelle strukturer omkring universiteternes 

basisbevillingssystem. Dette grundlæggende perspektiv er nedenfor omsat til afhandlingens 

overordnede problemstillinger, og danner efterfølgende fundamentet for de resterende kapitlers 

opbygning. 
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Overordnet problemstilling 

Afhandlingens overordnede problemstilling kan med udgangspunkt i ovenstående præciseres til 

følgende spørgsmål:  

  

Hvordan kan udviklingen af det danske basisbevillingssystem rettet mod universiteternes 

forskning i perioden 1968-2010 karakteriseres og forklares? 

 

Under denne overordnede problemstilling gemmer der sig to centrale teoretiske og empiriske 

underproblemstillinger, der vil blive behandlet på hvert deres niveau i selve analysen. Der er for det 

første en bred analyse med fokus på at give en karakteristik af forskellige forandringsformer inden 

for de tre udvalgte forandringsdimensioner: kriterie-dimensionen, balance-dimensionen og ledelses-

/styringsdimensionen. For det andet er der en mere detaljeret analyse af to konkrete forløb, hvor 

fokus ikke blot rettes mod forandringernes form og samspil, men også mere præcist mod de 

faktorer, der kan bidrage til at forklare forløbenes præcise udfald. Afhandlingens to 

underproblemstillinger præsenteres nærmere i det følgende.  

 

1) Det centrale empiriske spørgsmål i forhold til analysens første, overordnede niveau bliver 

således, i hvilket omfang der, såvel for basisbevillingsmodellen som helhed som for enkelte 

elementer af den, kan tales om henholdsvis kontinuitet, gradvise forandringer eller mere 

abrupte brud i politikudformningen, og hvordan disse forandringsprocesser relaterer sig til 

en række bagvedliggende ide-systemer. Undersøgelsen vil således fokusere på 

basisbevillingssystemet som helhed og herunder skelne mellem evolutionen af systemets tre 

centrale underliggende dimensioner: kriterierne for fordelingen af basismidler (kriterie-

dimensionen), basismidlernes relative omfang og samspil med det øvrige 

finansieringssystem (balance-dimensionen), og de øvrige styringsmekanismer i forhold til 

anvendelsen af basismidlerne (ledelses-/styringsdimensionen). Den analytiske optik vil blive 

rettet mod alle tre dimensioner, men der vil dog først og fremmest blive fokuseret på de 

forandringer, der retter sig direkte mod finansieringssystemets udformning. Forandringer i 

henholdsvis kriterie-dimensionen og balance-dimensionen vil således blive gennemgået 

relativt udførligt, mens de mere indirekte forandringer som følge af ændringer i 

ledelsesstrukturer og det øvrige eksterne styringssystem vil blive behandlet mere kortfattet. 

Det er dog et centralt udgangspunkt for analysen som helhed, at bevægelserne inden for de 
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enkelte dimensioner ikke meningsfuldt kan behandles isoleret fra hinanden, og at 

forandringerne på forskellige dimensioner indgår i komplekse sammenhænge, hvor 

ændringer inden for en dimension også påvirker de øvrige. Ide-perspektivet vil i forhold til 

den brede analyse først og fremmest fungere som en overordnet forståelsesramme. Der er 

således ikke tale om forsøg på at skabe en kausal bevisførelse i forhold til forskellige ideers 

betydning.  

 

Udviklingen indenfor de udvalgte dimensioner vil blive analyseret med udgangspunkt i en 

opdeling i fire forskellige faser, der adskiller sig i forhold til reform-intensitet, 

vægtlægningen af reform-dimensioner og betydningen af bagvedliggende ide-systemer. Det 

gælder for de sidste tre faser, at de er sammenfaldende med de tre Schlüter, Nyrup og Fogh-

regeringsperioder
1
. 

 

 Første fase dækker perioden fra forskningsrådssystemets institutionalisering i 1968 

til umiddelbart før budgetreformens introduktion i 1981.  

 Anden fase løber fra 1981, hvor nye forvaltnings- og innovationspolitiske ideer 

begyndte at gøre deres indtog på den universitets- og forskningspolitiske scene, til 

1992, hvor der blev vedtaget en ny styrelseslov for universiteterne.  

 Tredje fase dækker perioden fra 1993-2000, der var karakteriseret ved oprettelsen af 

det første Forskningsministerium samt en voksende politisk fokusering på 

universiteternes rolle i samfundet og et deraf følgende stigende forandringspres.  

 Endeligt dækker fjerde periode tiden fra 2001 til 2010, der har været kendetegnet ved 

den mest omfattende reformaktivitet i det danske universitetssystems historie.  

 

2) Under denne brede historisk institutionelle analyse vil der i forbindelse med to udvalgte 

reformforløb blive dykket et lag dybere ned i forandringsprocesserne med betydning for 

fastsættelsen af kriterier for fordelingen af basismidler. Der er her tale om den empiriske 

analyses andet niveau. Analysen på dette niveau omfatter dels forløbet fra 1994 til 1998, der 

førte til introduktionen af den såkaldte 50-40-10 model, og dels forløbet fra 2005-2009, der 

førte til indføjelsen af den såkaldte bibliometriske model i basisbevillingssystemet. 

                                                 
1 For Fogh perioden gælder det dog, at statsministerposten i april 2009 blev overladt til Løkke Rasmussen, men vel at 

mærke ikke i forbindelse med et folketingsvalg.  
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Begrundelsen for gennemførelsen af disse case-studier er først og fremmest behovet for på 

helt detaljeret niveau at kunne gennemføre direkte ‟process tracing‟ for derigennem mere 

nøjagtigt end i den bredere historiske undersøgelse at kunne analysere det konkrete samspil 

mellem ideer, institutioner og aktører og sammenholde disse processer med forløbenes 

konkrete udfald i form af forskellige former for forandringer og ikke-forandringer. Det vil 

således i disse case-studier blive vist, hvordan nye ideer opstår eller importeres, og hvordan 

de gennem de udvalgte forløb transformeres i mødet med centrale aktører og allerede 

eksisterende institutioner og ideer.    

 

Forventningen er dermed, at de detaljerede case-studier på analysens andet niveau vil give en 

indsigt i de enkelte forandringsprocessers forløb, som ikke vil kunne læses ud af den brede 

gennemgang på analysens første, mere aggregerede, niveau. Denne del af analysen bidrager 

ligeledes til at danne grundlag for overvejelser omkring samspillet mellem overordnede 

forandringsimpulser og specifikke reformforløb. 

  

Afhandlingen som helhed kan således karakteriseres som en teoretisk forklarende undersøgelse, der 

har til hensigt så enkelt og dog så dækkende som muligt at analysere udvalgte aspekter af 

basisbevillingssystemets evolution i perioden fra 1968 til 2010. Der er imidlertid ikke med 

undersøgelsen tale om en egentlig teori-test, hvor der på baggrund af teorien opstilles klare 

hypoteser om sammenhængen mellem afhængige og uafhængige variabler, der enten kan af- eller 

bekræftes, men snarere om en teoretisk styret analyse, der søger at afdække komplekse og 

dynamiske kausale relationer. Der henvises i øvrigt til kapitel 5 for yderligere metodiske 

overvejelser omkring udformningen af undersøgelsen.     

 

Det skal ligeledes fremhæves, at det ikke med afhandlingen er hensigten at gennemføre en præcis 

statistisk kortlægning af forskningsbevillingernes udvikling og vej gennem det offentlige 

forskningssystem. Denne type undersøgelser er ved flere lejligheder forsøgt gennemført, men det 

må konstateres, at det endnu ikke er lykkes at skabe et dækkende billede af forskningsressourcernes 

samspil og anvendelse. Danmarks Forskningsråd skrev således i deres Årsrapport fra 1999, der 

netop var et forsøg på at gennemføre en kortlægning af de offentlige forskningsmidler, at:  
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”Umiddelbart giver det noget mangelfulde datamateriale et broget billede af udviklingen inden for 

universitetsområdet, hvilket gør det yderst vanskeligt at drage sikre og klare konklusioner. I stedet 

tegnes der et billede af meget komplekse institutioner, finansieringsmæssigt og organisatorisk, hvor 

det er svært at opgøre, gennemskue samt vurdere udviklingen i bevillingsstrømme og forbruget af de 

tildelte midler” (Danmarks Forskningsråd 1999a). 

 

Samme vanskeligheder er også senere undersøgelser løbet ind i. Det gælder eksempelvis Mckinsey-

undersøgelsen fra 2009 og ‟Follow the money‟ analysen fra 2010 (Mckinsey 2009; Wright & Boden 

2010). Begge blev udsat for meget kraftig kritik, hvilket både hænger sammen med 

finansieringssystemets kompleksitet, utilstrækkeligt system-kendskab, samt det noget mangelfulde 

statistiske grundlag, der i dag er tilgængeligt. Det er ikke hensigten at gentage disse forsøg. 

Hensigten er derimod at beskrive og forklare udviklingen på et mere principielt niveau med fokus 

på ideer, rationaler og faktiske strukturer. Statistisk materiale vil i den sammenhæng blive brugt 

understøttende, men der er ikke i den forstand tale om tilvejebringelsen af nye statistiske data.  

 

 

Finansiering og styring af universiteter som forskningsfelt 

Som ovenstående indikerer, tager afhandlingen dermed udgangspunkt i en række ganske forskellige 

teorifelter. Udover at positionere sig i et traditionelt politologisk forskningsfelt, hvor der primært 

trækkes på forskellige varianter indenfor den brede nyinstitutionelle skole, vil projektet også i vidt 

omfang trække på et lidt mindre klart defineret litteraturfelt med tematisk fokus på finansiering og 

styring af forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Der findes efterhånden en ganske omfattende 

international litteratur på dette område. Feltet har hen af vejen etableret sig som et eget 

forskningsfelt med egne tidsskrifter og foreninger, men er dog stadig i nogen grad præget af 

‘immigranter‘ fra andre discipliner. Der er herudover inden for denne overordnede paraply tale om 

forskellige forgreninger, der tilsyneladende udvikler sig i relativ isolation fra hinanden. Der kan her 

eksempelvis peges på ‟Higher Education Studies‟ og ‟Innovation Policy Studies‟ som to 

overvejende uafhængige retninger, der ikke desto mindre har væsentlige overlap, og begge er 

relevante i denne sammenhæng. Som en konsekvens af forskningsfeltets evolution er der kun i 

begrænset omfang udviklet egne teorier og metoder, og store dele af litteraturen er derfor stadig 

overvejende deskriptiv og præget af begrænset analytisk og teoretisk perspektiv (Smeby 2001: 17-

18). Inden for forskellige temaer under denne overordnede paraply har der imidlertid efterhånden 

udviklet sig en selvstændig litteratur, som bidragydere til feltet forholder sig til. Det er dog 
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karakteristisk, at disse bidrag ofte kan være svære at placere i forhold til samfundsvidenskabernes 

traditionelle organisering.  

 

I en dansk kontekst findes der kun få analyser af den eksterne og interne styring af universiteterne 

og endnu færre med fokus på udformningen af finansieringssystemer rettet mod forskningen (se dog 

Foss Hansen 2002, 2000, 1997, Grønbæk 2001 samt Aagaard 2000, 2003). Der er derfor særligt fra 

et dansk perspektiv behov for en analyse med fokus på disse temaer; ikke mindst set i lyset af de 

seneste års omfattende reformaktivitet, der ofte har bygget på et spinkelt analytisk grundlag og kun 

sjældent har gjort brug af erfaringer fra tidligere lignende forandringsforsøg. Deri er der dog 

tilsyneladende ikke meget nyt. Således skrev Olesen Larsen allerede i 1981 at:  

 

”Hukommelsen i den forskningspolitiske diskussion er for kort. De samme synspunkter bliver 

fremført gang på gang, uden at diskussionsdeltagerne gør sig klart, at de ikke er kommet videre. Nye 

betænkninger og rapporter afløser gamle betænkninger og rapporter, uden at der bliver taget tid til 

at læse de gamle, uden at man gør sig klart, at de samme forslag stilles på ny, og uden at 

anstrengelserne derfor koncentreres om at finde ud af, hvorfor forslagene ikke blev ført ud i livet i 

første omgang” (Olesen Larsen 1981: 207).  

 

Som afhandlingen vil vise, har denne karakteristik af dansk forsknings- og universitetspolitik stadig 

stor gyldighed. Der er derfor behov for dybdegående undersøgelser af centrale forskningspolitiske 

beslutningsprocesser. Denne afhandling forsøger at adressere ét af disse underbelyste områder. 

Udover at forsøge at svare på selve afhandlingens hovedproblemstillinger er det således 

forhåbningen, at projektet også kan bidrage til en række bredere universitets- og forskningspolitiske 

diskussioner med en relevans, der strækker sig udover det snævre basisbevillingsfokus.  

 

 

Struktur 

Afhandlingen indeholder udover denne første indledende del yderligere fire hoveddele, hvoraf 

hovedparten er underopdelt i flere kapitler.   

 

I del II præsenteres afhandlingens teoretiske fundament. Der gives her først en kort introduktion til 

den overordnede institutionelle tilgang og de forskellige varianter, der findes inden for denne 

ramme, inden der herefter mere udførligt redegøres for to distinkte retninger inden for den 
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historiske institutionelle ramme, der afsluttende kobles sammen som udgangspunkt for skabelsen af 

afhandlingens analyseramme.  

 

I del III, der indeholder to selvstændige kapitler, rettes fokus mere specifikt mod spørgsmålet om 

udformningen af finansieringssystemer rettet mod universitetsforskningen. Det sker i kapitel 3 ved 

en gennemgang af centrale internationale udviklingstræk i forskningsfinansieringens evolution over 

tid. Der skelnes i kapitlet mellem fem distinkte bagvedliggende ide-systemer, der hver især har 

præget udviklingen, men det fremhæves og illustreres også i denne sammenhæng, hvordan disse 

systemer, snarere end afløst, har overlejret hinanden i de fleste lande. Kapitlet har således flere 

funktioner i den samlede afhandling. Dels identificerer det de centrale ide-systemer, der kommer til 

at indgå i den egentlige empiriske analyse, dels tilvejebringer det et empirisk referencepunkt for den 

danske udvikling, og dels repræsenterer kapitlet en selvstændig analyse, hvor dele af afhandlingens 

teoriapparat bringes i anvendelse. I forlængelse heraf fokuseres der i kapitel 4 mere indgående på 

moderne finansieringssystemers væsentligste karakteristika i forhold til universitetsforskningen. 

Der redegøres her for systemernes betydning som styringsmekanismer, deres typiske komponenter, 

og de fordele og ulemper, der knytter sig til forskellige modeludformninger.   

 

Del IV, der er afhandlingens korteste del, indeholder herefter med kapitel 5 de overvejelser, der 

knytter sig til undersøgelsesdesignet, samt de valgte metoder, materialer og afgræsninger. Centralt i 

dette kapitel står også præsentationen af afhandlingens samlede analysemodel.  

  

Del V udgør projektets egentlige empiriske analyse. I denne dels første kapitel (kapitel 6) opridses 

det historisk institutionelle udgangspunkt for den efterfølgende analyse. Der fokuseres her på 

formationen og udviklingen af det nationale danske universitetspolitiske spor i perioden fra 

Københavns Universitets‘ oprettelse i 1479 til umiddelbart før 1968, hvor forskningsrådsstrukturen 

fik sin form. I kapitel 7, der dækker perioden fra 1968 til 1981, fokuseres der først og fremmest på 

diskussionerne om kriterier for fordelingen af basismidler, der dominerede det meste af 1970‘erne 

og som i 1981 førte til budgetreformen. Der redegøres dog også for udviklingen i forhold til 

finansieringssystemets eksterne streng samt udbygningen af både sektorforskningen og universitets-

landskabet. Kapitel 8, der dækker perioden fra 1982 til 1993, fokuserer på forskydningen fra 

basisbevillinger mod eksterne strenge, fortsatte diskussioner om kriterier, samt på den ledelses-

diskussion, der særligt mod periodens slutning begyndte at blive synlig, og som i 1992 resulterede i 
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vedtagelsen af en ny styrelseslov. I forlængelse heraf vil der i kapitel 9, der dækker perioden fra 

1993-2000, blive set nærmere på konsekvenserne af oprettelsen af det nye Forskningsministerium 

og herunder arbejdet med såvel den nationale strategi som udviklingskontrakterne. Et særligt fokus i 

kapitlet vil dog være på det indlejrede case-studie, der undersøger det specifikke forløb omkring 

forsøget på at reformere basisbevillingssystemet i perioden fra 1994-1998. Endelig vil fokus i 

kapitel 10, der omfatter perioden 2001-2010, blive rettet mod konsekvenserne for 

finansieringssystemet af den lange række reformer, der har præget dette årti. Også i dette kapitel vil 

der være særskilt fokus på et indlejret case-studie. Det drejer sig her om forløbet fra 2005 til 2009, 

der startede med nedsættelsen af Globaliseringsrådet og endte med introduktionen af den såkaldte 

bibliometriske model som et element i basisbevillingssystemet.  

 

Som afslutning på afhandlingens empiriske del vil der i kapitel 11 blive gennemført en række 

komparationer med udgangspunkt i de fire foregående kapitler. Der vil her på mere aggregeret 

niveau blive redegjort for udviklingen med udgangspunkt i analysens forskellige fokuspunkter. Der 

bliver således foretaget sammenligninger på tværs af de analyserede perioder med fokus på såvel 

forandringsdimensioner og forandringsformer som på betydningen af ideer og aktører. Endeligt vil 

der også blive gennemført en systematisk komparation af de to indlejrede case-studier, der blandt 

andet vil belyse sammenhængen mellem overordnede forandringsimpulser og specifikke 

løsningsmodeller. 

 

Endelig er del VI afslutningen, der vil indeholde afhandlingens overordnede konklusion og 

perspektivering. I dette kapitel vil såvel empiriske som teoretiske konklusioner vil blive trukket 

frem, inden implikationerne af projektets resultater afslutningsvis diskuteres.    

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

Del II 

 

 Ideer, institutioner, aktører og gradvis forandring 
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2. Teoretisk ramme 

 

 

Institutionel kontinuitet og forandring under idemæssig indflydelse  

Som afhandlingens indledende kapitel har illustreret, er der med den valgte optik to forhold, der 

træder frem, når fokus rettes mod udviklingen af universitetsforskningens finansiering og styring i 

almindelighed og basisbevillingssystemets evolution i særdeleshed. For det første synes der at være 

tale om en udvikling inden for et felt, hvor ideer spiller en nøglerolle i forhold til at forstå både 

kontinuitet og forandring. Det gælder således for en række ideer med rødder op til 200 år tilbage, at 

de ser ud til at spille en afgørende stabilitets-skabende rolle, fordi centrale, tilsyneladende nærmest 

uomgængelige, institutioner hviler på dem, og således til stadighed sætter rammer for udviklingen 

inden for feltet. Men det gælder samtidig også, at andre nyere universitets-, forsknings-, 

innovations- og forvaltningspolitiske ideer kan trækkes frem som væsentlige forandringsimpulser, 

foruden hvilke det vil være vanskeligt at forklare timingen, indholdet og retningen i den udvikling, 

der rent faktisk har fundet sted. Trods deres væsentlige betydning efterlader disse bagvedliggende 

ideer dog et betydeligt spillerum imellem sporafhængigheden og forandringsimpulserne, og giver 

dermed involverede aktører mulighed for aktivt at kombinere og videreudvikle nye og gamle ideer 

inden for de givne institutionelle og kontekstuelle rammer.  

 

Dette leder videre til afhandlingens andet centrale teoretiske udgangspunkt, nemlig at der over tid 

synes at være tale om ganske gennemgribende forandringer, der ikke desto mindre i overvejende 

grad er fremkommet inkrementelt og evolutionært, og har fundet sted inden for en række 

eksisterende, traditionelle institutioner, som samtidig med at de har været i færd med at blive 

reformeret eller måske endda opløst, har virket både betingende og begrænsende for 

forandringernes omfang og retning (Streeck & Thelen 2005: 4). Mange af de grundlæggende 

institutioner indenfor afhandlingens analysefelt er således i det mindste på overfladen de samme i 

dag, som i slutningen af 1960‘erne, og alligevel tales der om afgørende transformationer i systemets 

funktionsmåde over tid. Der er dermed tale om en problemstilling præget af såvel kontinuitet som 
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forandring, eller om ‘dynamisk inerti‘, som var den karakteristik Foss Hansen i 2000 koblede på 

den hidtidige danske universitetspolitiske udvikling (Foss Hansen 2000).  

 

Der er således behov for en teoretisk ramme, der tilbyder værktøjer til at karakterisere forskellige 

former for institutionel forandring, og som samtidig åbner op for brugen af ideer som 

årsagsforklaringer uden at det fører til strukturel eller idemæssig determinisme. Med afhandlingens 

problemstillinger og fokuspunkter in mente skal der dermed i det følgende argumenteres for, at 

netop det miks af kontinuitet, gradvise forandringer og mere abrupte institutionelle ændringer, som 

under betydelig idemæssig indflydelse har præget de danske universiteters 

forskningsbevillingssystem gennem de seneste fire årtier, med fordel kan analyseres indenfor en 

teoretisk ramme, der tager udgangspunkt i den historiske nyinstitutionalisme og herunder 

kombinerer to distinkte forgreninger, der hver for sig repræsenterer nogle af denne retnings mest 

interessante nyere udviklingstræk.  

 

Inden for den historisk institutionelle ramme er der således på den ene side særligt siden 

årtusindskiftet gjort store fremskridt i forhold til at karakterisere forskellige former for evolutionær 

institutionel forandring. Der fokuseres her på, at kontinuitet og forandring ikke nødvendigvis bør 

opfattes som modpoler, og at der mellem inerti og radikal forandring kan identificeres en række 

distinkte evolutionære forandringsformer. Parallelt hermed har mere idebaserede årsagsforklaringer 

i den anden forgrening vundet frem som et alternativ til de traditionelle interesse-orienterede teorier, 

der i mange sammenhænge har været dominerende. Hidtil er mulighederne for at kombinere disse 

to forgreninger inden for den historiske institutionalisme dog kun i meget ringe grad blevet 

udforsket - til trods for at flere teoretikere har fremhævet netop dette subfelt som et af de mest 

forskningsmæssigt interessante at forfølge inden for institutionsanalysen (Beland 2007, Steinmo 

2008; Carstensen 2011b). Ifølge Steinmo (2008: 173) er det således netop ved at kombinere ideer 

med evolutionære forandringsperspektiver at de mest interessante nyskabelser i øjeblikket sker 

inden for nyinstitutionalismen.  

 

 

Kontinuitet og forandring inden for nyinstitutionalismen 

Kontinuitet og forandring har altid været hovedtemaer i samfundsvidenskaberne. Der findes således 

en mangfoldighed af teorier og tilgange, der alle i større eller mindre omfang behandler spørgsmål, 
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der knytter sig til forandringer, barrierer for forandring og forandringers form. Det gælder hvad 

enten der er tale om hierarkiske, planlagte og styrede forandringer, ikke-hierarkiske og uplanlagte 

forandringsprocesser eller blot mangel på forandring
2
. Senest er disse temaer trådt frem som et 

hovedtræk i det, der er blevet betegnet som en ‘institutionel drejning‘ (Jessop 2001) eller en 

‘institutionel periode‘ (DiMaggio 1998) i de seneste årtiers samfundsvidenskaber. 

Samfundsvidenskabernes nyinstitutionelle drejning i bred forstand udgør således rammen for en 

væsentlig og stadig voksende gruppe af teorier med fokus på stabilitet og forandring.  

 

Institutionsanalysen er dog langtfra nogen entydig samlebetegnelse, men dækker i praksis over et 

bredt spektrum af teorier med dybe rødder i sociologi, politologi og økonomi karakteriseret ved 

såvel gamle som nye varianter af dominerende tilgange. Institutionsanalysens nyere udspring 

opdeles med dette udgangspunkt populært i tre hovedparadigmer; den sociologiske -, den rationelle 

- og den historiske ny-institutionalisme (Hall & Taylor 1996). Til disse tre varianter tilføjer flere og 

flere en fjerde, der under skiftende betegnelser, beskæftiger sig med ideers rolle. Blandt disse kan 

diskursiv institutionalisme (Schmidt 2002, 2008, 2009, 2010), idemæssig institutionalisme 

(Campbell 2004) samt konstruktivistisk institutionalisme (Hay 2001) nævnes. Udgangspunktet for 

alle retningerne under ét er en opfattelse af institutioner som grundlaget for vores samfundsliv. Med 

institutioner henvises der bredt til såvel formelle som uformelle regler, overvågnings- og 

sanktionsmekanismer samt betydningssystemer, der definerer den sammenhæng individer, 

organisationer og nationalstater opererer og interagerer inden for. Dermed opfattes institutioner som 

magtfulde ydre kræfter, der er medvirkende til at bestemme, hvordan mennesker skaber mening i 

deres verden, og hvordan de handler i den (Campbell 2004: 13).  

 

Selvom forandringsspørgsmålet er centralt for institutionsanalysen under ét, er tilgangen imidlertid 

ofte blevet kritiseret for at have en utilstrækkelig forståelse af institutionel forandring (Thelen & 

Steinmo 1992; Scott 2001; Lieberman 2002; Campbell 2004: 14, Streeck & Thelen 2005). Det er 

påstanden, at et fællestræk for de tre dominerende nyinstitutionelle retninger - trods deres mange 

væsentlige forskelligheder – er, at de har haft kontinuitet snarere end forandring som 

omdrejningspunkt i teoriudviklingen. Det er ikke i sig selv overraskende, at det forholder sig sådan, 

når man tager institutionsanalysens udgangspunkt i betragtning. Institutioner er i en vis forstand det 

modsatte af forandring (Nielsen 2005: 233):   

                                                 
2 Se en oversigt over typer af forandringsteorier med fokus på den offentlige sektor i Antonsen & Beck Jørgensen 2000: 

kap. 1 
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”The idea of persistence of some kind is virtually built into the very definition of an institution. This 

is true for sociological, rational choice, and historical-institutional approaches alike. The 

connection between institutions and persistence makes it natural for all of these approaches to focus 

on explaining continuity rather than change” (Mahoney & Thelen 2010: 6). 

 

Stabilitet, inerti og træghed er med andre ord grundlæggende kendetegn ved institutioner og bliver 

dermed afgørende træk ved disse nyinstitutionelle tilgange til forandringsprocesser. 

Nyinstitutionalismen giver med dette udgangspunkt gode teorier om, hvordan forskellige 

institutioner opstår på bestemte tidspunkter i bestemte kontekster, hvad der bevarer institutioner 

over tid, ligesom der findes en række eksempler på cases, hvor eksogene chok har ført til 

revolutionære institutionelle forandringer og udskiftet ellers stabile institutioner med fundamentalt 

anderledes konfigurationer. Hvad der ikke gives, er imidlertid en mere generel model for 

forandring, der kan rumme såvel endogene som eksogene kilder til forandring og forklare både 

evolutionær og revolutionær forandring (Mahoney & Thelen 2010: 2-4).  Påstanden er således hos 

en række teoretikere, at alle dominerende tilgange til institutionsanalysen har vanskeligt ved at 

forklare institutionel forandring inden for egne teoretiske præmisser. Det gælder for ‘rational 

choice‘ varianten med dens fokus på ligevægt; for den historiske institutionalisme med dens fokus 

på sporafhængighed, periodisering og regimer; og det gælder for den sociologiske institutionalisme 

med dens fokus på internaliserede kulturelle ‘scripts‘, der determinerer handling (Lieberman 2002: 

700; Blyth 1997). 

 

På en række områder er der imidlertid i de senere år sket teoretiske udviklinger med fokus på 

forandringsspørgsmålet. Det debatteres således i dag i højere og højere grad, hvordan institutionel 

forandring kan karakteriseres (evolutionært eller revolutionært), hvad der skal til for at vi 

overhovedet kan tale om forandring, samt ikke mindst hvilke årsager og mekanismer, der fører til 

institutionel forandring og forklarer forandringens retning (Campbell 2004: 16). Der er i den 

sammenhæng blevet talt om institutionsanalysens anden bevægelse (Campbell 2004: 16, Melander 

2006) eller de institutionelle tilganges tredje fase (DiMaggio 1998, her citeret fra Nielsen 2005), 

hvor spørgsmålet om forandring ses som et område, hvor de eksisterende institutionelle retninger 

med fordel kan nærme sig hinanden (Schmidt 2008a: 304).  
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Nogle af de mest interessante nyudviklinger i forhold til disse spørgsmål er i de senere år sket inden 

for den historiske institutionalisme. I forhold til de former institutionelle forandringer kan tage, er 

der her sket en betydelig bevægelse væk fra forklaringsmodeller med et skarpt skel mellem 

kontinuitet og forandring mod et fokus på mere komplekse, evolutionære og lokalt betingede 

forandringsprocesser (Streeck & Thelen 2005, Mahoney & Thelen 2010). Udviklingen kan 

ligeledes observeres i forhold til forandringers retning og indhold, hvor inddragelsen af ideer som 

forklaringsvariable har vundet frem. Det er særligt disse udviklinger inden den historisk 

institutionelle skole, der senere i dette kapitel vil blive fokuseret på. Inden da er der imidlertid 

behov for en kort præsentation af den overordnede historisk institutionelle ramme.  

 

 

Historisk institutionalisme: sporafhængighed og revolutionær forandring 

Den historiske institutionalisme har fået en opblomstring i de senere år, men har dog efterhånden 

godt tre årtier på bagen i sin nuværende form (Steinmo & Lewis 2007; Beland 2009). Oprindeligt 

blev tilgangen, som vi kender den i dag, udviklet i løbet af 1980‘erne som en reaktion mod de 

pluralistiske og strukturfunktionalistiske teorier, som prægede samfundsvidenskaberne gennem 

1960‘erne og 1970‘erne (Hall & Taylor 1996: 937). Den historiske institutionalisme blev med dette 

udgangspunkt i vidt omfang udviklet i en makroorienteret komparativ sammenhæng (Campbell 

2004: 36). Selve betegnelsen vandt dog først frem i 1990‘erne (Steinmo 2008).  

 

Indenfor den historiske institutionalisme defineres institutioner oftest som både formelle og 

uformelle regler, procedurer, rutiner, normer og konventioner indlejret i politiske strukturer (Thelen 

& Steinmo 1992: 2; Hall & Taylor 1996: 938; Campbell 2004: 36). Det grundlæggende 

udgangspunkt i den historiske institutionalisme er, at afgørende formative perioder i et lands 

udvikling medfører, at forskellige reformer vil udvikles via forskellige spor:  

  

”the policy choices made when an institution is being formed, or when a policy is initiated, will have 

a continuing and largely determinate influence over the policy far into the future” (Guy B. Peters 

1999:63). 

 

Den historiske institutionalisme er dermed baseret på en antagelse om, at historisk konstruerede sæt 

af institutionelle begrænsninger og muligheder påvirker politiske aktørers adfærd (Immergut 1998; 
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Pierson 1994; 2000; Steinmo, Thelen & Longstreth 1992). Disse spor er dybt forankret i økonomi, 

produktion og samfundsmæssige værdier og kan i praksis fungere som barrierer for forandringer, 

selv når mere effektive og bedre løsninger menes at være til stede. Dermed betragtes både problem- 

og løsningsdefinitioner som sporafhængige (Normann Andersen 2005: 6). Selve 

sporafhængigheden er i den sammenhæng forklaret som resultatet af, at institutioner udvikler 

selvforstærkende træk under betegnelser som ‟increasing returns‘ eller ‟self-reinforcing positive 

feed back‟ (Thelen, 1999: 18)
3
.  

 

Indenfor den historiske institutionelle skole er der dermed flere bud på hvilke mekanismer, der 

understøtter en sådan såkaldt ‘lock in‟ effekt (Jensen 2005). Rational choice-baserede teorier peger 

på, at institutioner repræsenterer bevidste valg foretaget af rationelle aktører, idet institutionerne 

tilvejebringer en koordinationskapacitet, som producerer ‖increasing returns‖ samtidig med at der 

vil være store transaktionsomkostninger ved at skifte til nye koordinationsmekanismer (Hall & 

Taylor 1996: 945; Pierson 2000). Sociologisk inspirerede forklaringer fremhæver, at aktørerne 

internaliserer institutionernes logik og dermed sætter hele deres selvfortolkning og normative 

grundlag på spil, hvis de drager institutionerne i tvivl. Derfor reproducerer og forsvarer de mere 

eller mindre ubevidst institutionerne, som de allerede er (March & Olsen 1989: 41; Berger & 

Luckmann 1967: 70). Endelig peger en mere magtorienteret analyse på, at institutioner skabes 

gennem magtkampe og opretholdes ved de fordelingsmæssige effekter, de inkorporerer. 

Institutionelle arrangementer demobiliserer visse aktører og styrker andre, som derved får lettere 

ved at befæste og forsvare institutionerne (Thelen 1999: 19; Thelen 2003: 27; Mahoney 2000; 

Jensen 2005). Skal der ud af disse tre typer af forklaringsmodeller peges på en distinkt historisk 

institutionel variant, vil det oftest være den sidste, magtorienterede, der trækkes frem, men det er 

vigtigt at fastholde, at dette ikke er det eneste benyttede perspektiv inden for denne retning. Som 

ovennævnte antyder, bibeholder den historisk institutionelle analyse således en åbenhed overfor 

forskellige ‖kausale mekanismer‖ (Hall & Taylor 1996: 940). Teoretisk eklekticisme er således 

udbredt inden for denne teoretiske retning, som ofte knytter sameksisterende mekanismer sammen 

gennem ‖narrative connections‖ (Scharpf 1997:32) ‖creative borrowing” (Thelen 1999:8) og 

‖bricolage‖ (Campbell 2004: 44; Jensen 2005). Steinmo (2008) har da også med dette 

                                                 
3
 Sporafhængighedsbegrebet anvendes ofte løst uden en klar definering af de involverede mekanismer (Pierson & 

Scocpol 2000; Pierson 2000; Thelen 2000, her citeret fra Campbell 2004: 39). Paul Pierson (2004: 21) er dog en af de 

teoretikere, der har forsøgt at definere begrebet således, at sporafhængighed ifølge ham bør reserveres til: ‖social 

processes that exhibit positive feedback and thus generate branching patterns of historical development‖.  
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udgangspunkt fremhævet, at den historiske institutionalisme måske rettere bør betegnes som en 

approach end en egentlig teori.  

 

I forenklet form har et traditionelt historisk institutionelt argument været, at der efter en formativ 

institutionaliseringsperiode opstår en ligevægtstilstand, der vil bestå indtil en ekstern hændelse 

forstyrrer ligevægten og fører til forandringer, der efterfølgende resulterer i en ny ligevægt. Det vil 

med andre ord sige, at denne tilgang opfatter institutionel udvikling som afgrænsede perioder af 

henholdsvis stabilitet og (radikal) forandring, men med den underliggende antagelse at 

sporændringer er undtagelsen snarere end reglen, og at kun stærke eksterne kræfter kan føre til dem. 

Det er det, der i litteraturen går under betegnelsen ‟punctuated equilibrium‟, hvor kontinuitet og 

forandring står som modpoler (Thelen 2003: 28).  

 

Med dette udgangspunkt har den historiske institutionalisme således i lighed med de øvrige 

nyinstitutionelle retninger i højere grad haft fokus på institutionel kontinuitet end forandring (se 

f.eks. Thelen 1999 & 2003; Pierson 2000: 490; Campbell 2004: 68). Institutioner er blevet opfattet 

som krystalliseringer af tidligere politiske konflikter i en tilstand, der er statisk nærmere end 

dynamisk (Streeck & Thelen 2005: 6). I det omfang forandringsforklaringer har været inddraget, 

har de i stedet ofte bygget på betydningen af ‖eksterne chok‖ (Thelen 1999: 14), hvor hændelser 

som krige, økonomiske kriser eller pludselige kulturelle skred har skabt nye betingelser for 

institutionernes reproduktion. Campbell (2010) fremhæver tre typer af problemer ved denne 

forklaringsmodel: 

 

”First, shocks and crises of the sort that constitute critical junctures explain why major, 

revolutionary changes occur, but not why more incremental or evolutionary (i.e. path 

dependent) change happens (Thelen 2000a, 2000b). Second, the critical junctures approach 

assumes that the impetus for institutional change comes in the form of an exogenous shock. 

There is little recognition that the internal inconsistencies and contradictions of an 

institutional arrangement may also spawn crises that result in its transformation (Haydu 

1998; Schneiberg 1999). Third, the critical junctures approach tends to focus our attention on 

the key events that create pressures for change, but not on the complex search process that 

follows whereby actors actually determine what institutional changes to make, if any” 

(Campbell 2010: 92) 

 



31 

 

Campbell peger hermed på nogle af de områder, der ofte har været kritiseret ved den traditionelle 

historisk institutionelle forklaringsmodel: et teoretisk fokus på revolutionær nærmere end 

evolutionær forandring samt en manglende opmærksomhed på, hvad der forklarer forandringens 

form og retning (Streeck & Thelen 2005; Blyth 2003). Disse traditionelle historisk institutionelle 

omdrejningspunkter er imidlertid i stigende grad blevet udfordret i de senere år. At det netop er 

inden for den historiske institutionalisme, at nogle af de mest interessante udviklinger i forhold til at 

beskrive og forklare forandringer kan findes, er i og for sig overraskende i forhold til tilgangens 

traditionelle fokus på sporafhængighed og inerti, men forklaringen skal nok først og fremmest 

findes i denne retnings eklektiske udgangspunkt og rummelige aktørantagelser, der i højere grad 

end de to øvrige nyinstitutionelle skoler tillader endogene forandringskilder (Beland 2005: 2; 

Schmidt 2008a). 

 

Der er således i de senere år sket interessante videreudviklinger indenfor den historiske 

institutionelle skole i forhold til at karakterisere og forklare institutionel forandring. Udviklingerne 

er imidlertid hidtil i overvejende grad løbet af to parallelle spor, der kun i begrænset grad er forsøgt 

kombineret. For det første er der tale om den gren af den historiske institutionalisme, der søger at 

inddrage ideer som årsagsforklaringer i forhold til forandringers indhold og retning, Efter en kort 

præsentation af den dominerende tilgang inden for feltet, argumenteres der for, at en opblødning af 

visse grundantagelser vil kunne åbne perspektivet mod mere evolutionære forandringsprocesser. I 

forlængelse heraf rettes optikken derefter mod den anden udvalgte gren af den historiske 

institutionalisme, der har fokus på forskellige former for institutionel forandring. Afslutningsvis 

argumenteres der for, at der ved at kombinere disse to forgreninger kan skabes en stærk 

analyseramme i forhold til den type af problemstillinger, der er i fokus i denne afhandling.  

 

 

Ideers betydning for kontinuitet og forandring 

Særligt siden 1990‘erne har utilfredsheden med den dominerende konceptualisering af institutioner 

som begrænsende snarere end mulighedsskabende faktorer ført til ønsket om at kunne forklare 

kompleks institutionel forandring på en mere overbevisende måde. Denne udvikling har kunnet 

observeres bredt inden for nyinstitutionalismen, men dog i særlig grad indenfor varianter af den 

historisk institutionelle skole. Der har her først og fremmest været tale om et opgør med opfattelsen 

af institutioner som faktorer, der strukturer politisk handling i en grad, hvor kun intervention af 
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eksogene forhold kan lede til forandringer. Med denne bevægelse fra et teoretisk fokus på stabilitet 

mod et fokus på forandring er nye kausale faktorer som ideer, identitet, kultur og normer dermed 

igen trådt frem som nøglebegreber (Blyth 2002: 695; Schmidt 2008b). 

 

“In the effort to account for political change in a more convincing, less ad hoc manner, ideas 

came to be seen as the crucial variable in understanding both the path of institutional change 

and the origins of change itself” (Blyth 1997: 230). 

 

Hvor spørgsmålet om ideers relative betydning for politikudformning blev karakteriseret som et 

underbelyst og underteoretiseret område i starten af 1990‘erne, er der siden sket en betydelig 

udvikling (Campbell 2002: 21; Burstein 1991). Trods udviklingen kan det idemæssige perspektiv 

dog stadig langt fra karakteriseres som dominerende, men det har dog opnået så stor udbredelse og 

anerkendelse, at det centrale spørgsmål ikke længere synes at være om ideer har betydning, men 

snarere hvordan og hvornår (Metha 2011).  

 

At den idemæssige litteratur er vokset betydeligt i omfang, udbredelse og anerkendelse, betyder 

imidlertid ikke, at der kan tales om en autoritativ tilgang til studiet af ideers betydning. Snarere er 

der tale om en lang række konkurrerende og delvist overlappende tilgange med forskellige 

ontologiske udgangspunkter og forskellig epistemologisk status. Ideer er således i en politologisk 

sammenhæng blevet set som ‟switches for interests‟, ‟road maps‘ og ‟focal points‟ (Goldstein & 

Keohane 1993), ‟strategic constructions‟ (Jabko 2006), ‟strategic weapons in the battle for control‟ 

(Blyth 2002), ‟policy paradigms‟ (Hall 1993), ‟programmatic beliefs‟ (Berman 1998), ‘narratives 

that shape understandings of events‟ (Roe 1994), ‟frames of reference‟ (Jobert 1989), ‟collective 

memories‟ (Rothstein 2005), ‟national traditions‟ (Katzenstein 1996) og „causal beliefs‟ (Beland & 

Cox 2011).  Drejningen mod ideer inden for institutionsanalysen som helhed er således præget af 

både metodisk og teoretisk pluralisme og ofte præget af uklarhed om, hvordan ideer kan inddrages 

som forklaringsfaktorer, hvilke ontologiske og epistemologiske positioner, de er kompatible med, 

og hvad der skal til for at formulere et konsistent idemæssigt forskningsprogram (Gofas & Hay 

2010: forord og 13). Selv om der er sket meget udvikling inden for det idemæssige felt i de seneste 

år, synes der derfor stadig at være noget om Bermans betragtning fra 2001 om at: ‟studies of 

ideational variables add up to less than the sum of their parts‟ (Berman 2001: 231, refereret i Gofas 

& Hay 2010: 13). Trods de mange interessante studier er der altså stadig mangel på mere 

generaliserbare links på tværs af feltet, der også i dag må betegnes som et område under udvikling 
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(Berman 2001; Metha 2011: 36). En del af kritikken af den idemæssige litteratur fremhæver 

således, at der i mange tilfælde med inddragelsen af ideer har været tale om ‘ad hoc‟-løsninger som 

respons på indbyggede teoretiske problemer i de eksisterende teoretiske retninger med det formål at 

understøtte andre typer af forklaringer (Blyth 2002; Blyth 1997; Gofas & Hay 2010). Særligt for 

den rationelle variant har inddragelsen af ideer været problematisk, fordi denne faktor truer med at 

åbne en Pandoras æske af komplikationer og dermed underminere mange af de karakteristika, der 

har gjort den rationelle institutionalisme distinkt og stærk (Blyth 2002: 696). Det er blevet fremført, 

at hvis ideer tillades at påvirke interesser forsvinder grundlaget for den enkle, elegante, prediktive 

struktur i teorien, fordi selve den metodologisk individualistiske ontologi udfordres (Blyth 2002: 

697). Med inddragelsen af ideer forklarer strukturer og materielle faktorer ikke længere alene 

interesser, og udvidelsen af teorien truer dermed med at berøve den rationelle institutionalisme sin 

essens: evnen til at konstruere en model baseret på rationalitet, givne præferencer og forklare udfald 

som en funktion af strukturelt determinerede interesser.  

 

Ideer, institutioner og aktører 

Det er med dette udgangspunkt i stedet særligt i grænselandet mellem den sociologiske og den 

historiske institutionalisme, at de mest lovende skridt er blevet taget i forhold til at tage samspillet 

mellem ideer, institutioner og aktører seriøst (Berman 1998; Blyth 2002; Campbell 2004; Metha 

2011). Udgangspunktet er her, at ideer på samme tid kan virke både begrænsende og faciliterende i 

forhold til institutionel forandring, og ofte også at forholdet mellem aktører, ideer og institutioner 

skal opfattes som dynamisk og gensidigt konstituerende (Campbell 2004: 90).  

 

Hvor et rent historisk institutionelt perspektiv ofte anklages for at være deterministisk og 

strukturalistisk, er der med inddragelsen af ideer i langt højere grad åbnet op for aktørers betydning 

for forandring i et dynamisk samspil med ideer og institutioner. Med den vægt den historiske 

institutionalisme traditionelt har lagt på reproduktion af institutionelle spor har et logisk 

følgespørgsmål været, hvor forandringer overhovedet kommer fra, når ikke der har kunnet peges på 

eksterne chok, samt hvordan forandringers indhold og retning kan forklares. Teoriapparatet har 

således i helt overvejende grad været fokuseret på barrierer og begrænsninger frem for 

forandringsskabende faktorer. Hall formulerer det således: 
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”Structural accounts can tell us a great deal about the constraints facing policy makers, but 

policy making is based on creation as well as constraint” (Hall 1989:361-362). 

 

Men inddragelsen af ideer har det imidlertid været opfattelsen, at en række af disse problemer kan 

løses, og at netop kombinationen mellem aktive aktører, strukturelle begrænsninger (der kan have et 

idemæssigt fundament) og idemæssige forandringsimpulser skaber et stærkt udgangspunkt for 

empiriske analyser. Udgangspunktet har således hos en række teoretikere inden for denne retning 

været, at hvor den traditionelle historiske institutionalisme i sig selv er for statisk og deterministisk, 

og et fokus på ideer alene risikerer at blive for voluntaristisk, giver de tilsammen mulighed for 

skabelsen af en stærk teoretisk ramme (Schmidt 2010b). Det gælder dog også inden for den 

idebaserede historisk institutionelle ramme, at mange bidrag ender med at reproducere nogle af de 

problemer, der knytter sig til den traditionelle variant af denne skole, ved at eksogenisere 

forandringsforklaringerne i en idemæssig determinisme, der ligesom den traditionelle strukturelle 

determinisme truer med at fratage aktører indflydelse på forandringsprocesser (Carstensen 2011b).  

 

I det følgende vil jeg tage udgangspunkt i Hay (2006) og Schmidt (2008a, 2010b), hvor den 

aktøropfattelse, som jeg i det følgende vil læne mig op af, mest tydeligt kommer til udtryk. Det er 

her centralt, at aktørers præferencer hverken opfattes som kontekstuelt givne, som en refleksion af 

materielle eller sociale forhold, eller som kulturelle ‘scripts‟, der ligeledes er eksternt givne og 

dermed også overtrumfer aktører. Udgangspunktet er snarere, at ideer og institutioner på samme tid 

både er eksternt givne og resultatet af aktiv handlen og refleksion (Schmidt 2008a; 2008b). Ideer er 

altså ikke uafhængige af konteksten, men besidder alligevel kausale eller konstitutive egenskaber. 

Aktører benytter ideer til at fortolke og forstå virkeligheden og som udgangspunkt for handling, 

men denne proces fører ofte til justering eller reformulering af de bagvedliggende ideer i et 

dialektisk samspil (Schmith 2010: 145). Det er i den sammenhæng centralt, at aktører inden for 

disse institutionelle rammer opfattes som strategiske i forsøget på at opnå komplekse og konstant 

skiftende mål i en kontekst, der favoriserer visse strategier over andre. Som en konsekvens er 

aktører ikke analytisk udskiftelige ligesom deres præferencer og adfærd ikke kan forudsiges ud fra 

deres institutionelle omgivelser. Interesser er derimod idebaserede, sociale konstruktioner, der ikke 

kan fungere som proxier for materielle faktorer, og derfor heller ikke kan operationaliseres empirisk 

med samme lethed som i den rationelle variant (Hay 2006). Ideer og interesser opfattes således som 

gensidigt afhængige variable (Steinmo 2003: 1).  
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Denne variant af den idemæssige litteratur inden for den historiske institutionalisme har dermed en 

dynamisk opfattelse af forholdet mellem institutioner på den ene side og de aktører, der omfattes af 

dem på den anden, og tilbyder et potentielt opgør med de eksisterende tilganges understregning af 

institutionel inerti. Det sker dog stadig med fokus på betydningen af institutioners og ideers 

strukturerende effekter, der fremmer visse former for adfærd frem for andre.   

 

Hvad er ideer og hvordan får de betydning? 

Centrale spørgsmål bliver med dette udgangspunkt, hvordan ideer mere præcist defineres, og 

hvilken rolle de rent faktisk spiller i forandringsprocesser. Disse spørgsmål om ideers definerende 

karakteristika er imidlertid langt fra enkle at besvare. Under den overordnede brug af ide-begrebet 

gemmer der sig således en lang række forskellige opfattelser, der reelt dækker over mange 

forskellige former og -niveauer (Metha 2011: 36). Der er gjort forskellige forsøg på at skabe orden i 

de mange forskellige ide-begreber, og blandt andre Metha og Schmidt rubricerer med dette 

udgangspunkt ideer indenfor tre niveauer: fra de afgrænsede, specifikke og konkrete ideer til de 

mere generaliserede og abstrakte (Metha 2011; Schmidt 2008a; 2008b) 
4
.  

 

Det første niveau indenfor denne typologi omfatter specifikke policy-ideer eller policy-løsninger, 

der på et konkret område anviser løsninger på et bestemt politisk problem. I forhold til denne 

afhandlings genstandsfelt vil der her være tale om ideer til udformning af konkrete virkemidler som 

eksempelvis de forskellige bud på opbygningen af indikatorbaserede ressourcefordelingsmodeller, 

der blandt andet kan identificeres i den internationale litteratur på området. Hyppigere er der 

imidlertid inden for den idemæssige litteratur fokus på det næste, mere aggregerede og mindre 

specifikke niveau, der typisk betegnes som policy programmer, policy paradigmer (Hall 1993), 

‘programmatic beliefs‟ (Berman 1998), og ‘policy cores‟ (Sabatier & Jenkins-Smith 1993). Pointen 

er her, at de specifikke policy-ideer på første niveau som oftest udspringer af nogle bredere ide-

systemer, der mere grundlæggende angiver løsningsmuligheder, og samtidig definerer hvilke 

problemer der overhovedet er relevante, hvordan de skal anskues, hvilke mål der skal forfølges og 

de normer, metoder og instrumenter, der kan benyttes. Der kan her i et universitets- og 

                                                 
4
 Disse ideer opdeles af visse teoretikere yderligere i henholdsvis kognitive og normative (Campbell 2004).  Putnam 

(2002) og Metha (2010: 46) er dog imod denne dikotomi. 
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forskningspolitisk perspektiv eksempelvis peges på Humboldt-modellen, der bliver nærmere 

beskrevet i kapitel 3. Som idemæssigt system giver denne model bud på centrale sammenhænge 

mellem universitets- og forskningssystemet på den ene side og det øvrige samfund på den anden, 

samt anviser såvel overordnede mål for politikken som konkrete og specifikke virkemidler, der kan 

tages i anvendelse. Endelig er der det tredje meget abstrakte ide-niveau, der typisk betegnes som 

‟public philosophies‟ (Campbell 1998), ‟public sentiments‟ (Campbell 2004), ‟world wievs‟ eller 

‟zeitgeist‘ (Metha 2011). Hvor både de specifikke policy-ideer og de bagvedliggende ide-systemer, 

paradigmer eller policy-programmer typisk optræder i forgrunden af den politiske debat og 

diskuteres eksplicit, befinder ideerne på det tredje og mest abstrakte niveau sig i baggrunden som 

underliggende antagelser, principper og normer, der ofte er uartikulerede (Campbell 2004: 93-94; 

Schmidt 2008a; 2008b). Jeg vil i det følgende koncentrere mig om de to første niveauer, der ofte 

kobles sammen, mens det tredje niveau ikke vil blive berørt yderligere og heller ikke inddrages i 

analyserammen.  

 

Som betegnelser vil jeg i forhold til typologien bruge termen ’specifikke policy-ideer’ om ideer på 

det første niveau, mens jeg i forhold til det andet, mere aggregerede niveau vil benytte betegnelsen 

’ide-systemer’. Det gør sig særligt gældende i forhold til den sidstnævnte betegnelse, at den er 

valgt for at undgå associering til nogle af de antagelser, der knytter sig til eksempelvis Halls policy-

paradigmer (1993). Som det vil blive fremhævet senere i dette kapitel, knytter der sig antagelser til 

brugen af dette og andre idemæssige begreber på samme niveau, som er vanskeligt forenelige med 

det evolutionære perspektiv, som der advokeres for i denne afhandling. I forhold til den mere 

overordnede forståelse af, hvad idebegrebet dækker over uanset niveau, vil jeg støtte mig til Beland 

& Cox, der definerer ideer som ‘kausale forståelser‘(2011: 3-4). Heri ligger en opfattelser af ideer 

som produkter af kognitive processer og som forestillinger, der angiver sammenhænge og anviser 

retning for handlinger.      

 

Ideer som stabilitets-skabende faktorer 

Selv med udgangspunkt i ovenstående typologi og definition er der dog stadig begrænset enighed 

om, hvornår og hvordan idéer påvirker politik (Campbell 2004: 116). Der er generel enighed om, at 

ideer både kan begrænse og fremme institutionel forandring, men der har inden for den idebaserede 

litteratur været mest fokus på sidstnævnte jævnfør retningens udgangspunkt i opgøret med de 

dominerende historisk institutionelle varianters bias mod stabilitet. Det er imidlertid vigtigt at 
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fremhæve i denne sammenhæng, at ideer ikke udelukkende skal opfattes som forandringsskabende 

faktorer, men også som stabilitetsskabende mekanismer, der nogle gange begrænser 

forandringsimpulser på en sådan måde, at de kanaliseres ind i evolutionære spor eller blokeres 

fuldstændigt (Campbell 2004). Om ideerne gør det ene eller det andet afhænger ifølge Campbell af, 

hvilke typer ideer, der har størst betydning i konkrete beslutningsforløb:  

 

“we are now beginning to realize that the processes of institutional reproduction and change are 

mutually constitutive in the sense that many of the forces that change institutions also stabilize 

them” (Campbell 2010: 88). 

 

Ideer spiller altså ikke blot en rolle som forandringsimpulser, men er også med til at sætte rammer 

og begrænsninger for forandringer. Det anerkendes således, at ideer ofte er selve grundlaget for 

eksisterende institutioner, og at ideer derigennem har en stabilitetsskabende effekt, der påvirker 

graden af sporafhængighed i konkrete forandringsprocesser (Cox 2001). Hay formulerer det 

således: 

   

”Institutions are built on ideational foundations which exert an independent path dependent effect 

on their subsequent development” (Hay 2006: 65).  

 

Ideer er således ofte indlejret i institutionerne, der igen bidrager til at reproducere dem (Beland & 

Cox 2011: 9). Det er dermed ikke blot de institutionelle strukturer i sig selv, der skaber 

begrænsninger for institutionel forandring, men også de ideer, de hviler på og finder deres design 

fra.  

 

Ideer som forandringsimpulser 

I forhold til forandringsprocesser er der efterhånden flere bud på, hvordan og hvornår ideer får 

betydning. Metha (2011) har som en af de eneste forsøgt at sammenfatte den spredte litteratur, og er 

kommet frem til seks faktorer, der har betydning for hvornår og hvordan ideer påvirker forandring. 

Overordnet er der dog med denne opsamling af litteraturen langt fra tale om et sammenhængende 

og overbevisende bud på hvornår og hvordan ideer får indflydelse i forhold til skabelsen af en 

brugbar analysemodel. I den sammenhæng repræsenterer Hall (1989; 1993) og Blyth (1997; 2002) 

to af de mest gennemtænkte og sammenhængende bud på ideers rolle indenfor en konsistent 

teoretisk ramme. Disse bidrag vil være omdrejningspunktet i det følgende.   
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I forhold til ideers konceptualisering og betydning er det oftest Halls paradigmebegreb, der 

fremhæves, når der skal redegøres for den idemæssige drejning indenfor den historiske 

institutionalisme (Hall 1989; Hall 1993). Der argumenteres i dette banebrydende teoretiske arbejde 

for, at politikere og embedsmænd agerer med udgangspunkt i sammenhængende og konsistente 

idemæssige paradigmer, der fungerer som fortolkningsrammer og ikke blot specificerer politiske 

mål, og de instrumenter, der kan benyttes til at opnå dem, men også selve problemdefinitionen bag 

de politiske mål (Hall 1993). For Hall er et ‗policy-paradigme‘ således karakteriseret som:  

 

‗‗a framework of ideas and standards that specifies not only the goals of policy and kind of 

instruments that can be used to attain them, but also the very nature of the problems they are meant 

to be addressing‘‘ (Hall, 1993:279). 

 

Policy-paradigmer er ifølge Hall struktureret hierarkisk i tre analytiske niveauer, som går fra det 

overordnede og principielle til det specifikke og instrumentelle. Den teoretiske ramme trækker her 

på Kuhns (1970a) videnskabelige paradigmer, og skelner mellem forskellige grader af politisk 

forandring gående fra inkrementelle og rutinemæssige justeringer til radikale brud (paradigme-

skifte). Øverst i hierarkiet er der de overordnede politiske mål, på mellemniveauet de faktiske 

policy virkemidler og endeligt på det laveste niveau disse virkemidlers specifikke anvendelse. Med 

dette udgangspunkt taler Hall om forandring af 1., 2. og 3. grad, og fremhæver at både fuldstændige 

paradigmeskift og mere begrænsede skift i antagelser og idéer kan bidrage til at forklare formen og 

retningen af policy forandringer.  

  

Det er Halls udgangspunkt, at ideer får betydning, når de kombinerer forskellige former for 

levedygtighed: idemæssig levedygtighed (policy-viability), administrativ levedygtighed 

(administrative viability) og politisk levedygtighed (political viability). Det er dog underspecificeret 

i Halls arbejde, hvordan disse mekanismer fungerer i praksis.   

 

 Den idemæssige levedygtighed referer både til ideers tilsyneladende kapacitet til at løse et 

relevant sæt af problemer og til deres teoretiske fundament. Det er her centralt, at ideerne for 

at få indflydelse på samme tid skal være teoretisk attraktive og associeret med 

eksperter/ekspertmiljøer, samt passe sammen med nationale karakteristika (Hall 1989: 372).  

 



39 

 

 Den administrative levedygtighed tager udgangspunkt i, at ideer har større chance for at få 

indflydelse, hvis de er i overensstemmelse med indgroede administrative praksisser i 

relevante ministerier og at de samtidig virker administrativt håndterbare i forhold til 

eksisterende implementeringskapaciteter. Altså skal nye ideer for at få betydning 

repræsentere en løsning, der forekommer håndterbar og omkostningseffektiv, og som 

samtidigt harmonerer med de implementeringsansvarliges administrative bias. 

 

 Endelig handler den politiske levedygtighed om den grad af appel ideerne har i bredere 

politiske kredse. Det er her centralt for ideernes betydning om de harmonerer med centrale 

aktørers opfattelse af deres interesser, og om de kan bidrage til nye koalitionsdannelser? 

Halls fokus er her i høj grad på regeringspartiernes orientering og den parlamentariske 

situation, men det gælder også, at interesseorganisationer og lignende aktører tillægges 

betydning. 

 

Ideers forandringspotentiale og ultimative indflydelse afhænger altså ifølge Hall ikke kun af deres 

immanente kvaliteter, men også blandt andet af hvordan de relaterer sig til aktuelle økonomiske og 

politiske problemer. Graden af idemæssig betydning bliver dermed et relationelt spørgsmål, der 

afhænger lige så meget af aktuelle kontekstuelle forhold som af ideerne selv (Hall 1989: 369). Det 

er imidlertid i Halls arbejde vanskeligt at vurdere, hvordan disse former for levedygtighed spiller 

sammen, og om de kan forventes at bidrage med samme vægt i forandringsprocesser. En nøjere 

læsning af Hall indikerer, at han selv tillægger den politiske levedygtighed størst betydning (Holm-

Pedersen 2003). Netop dette forhold er imidlertid også noget af det, der senere er blevet kritiseret af 

efterfølgende teoretikere inden for det idemæssige perspektiv. Blandt andre Blyth, hvis bidrag 

gennemgås nedenfor, kritiserer Halls model for ikke at tilskrive ideer tilstrækkelig selvstændig 

transformativ betydning og for i stedet at overbetone eksisterende institutioners og interessers 

betydning (Blyth 2002: 22).  

 

Hvor Hall præsenterer en række væsentlige faktorer i forhold til at forstå hvilke faktorer, der har 

betydning for ideers indflydelse, kan optikken med fordel rettes mod netop Blyth, når fokus flyttes 

til spørgsmålet om, hvordan ideer mere præcist indvirker på forandringsprocesser (Blyth 1997; 

2002). Blyth bygger i et vist omfang videre på Halls arbejde, men gør det ud fra et mere eksplicit 
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konstruktivistisk udgangspunkt og med et større fokus på ideers selvstændige transformative 

potentiale.  

 

Blyth fremhæver ideers rolle i forhold til forandringsspørgsmål med formuleringen: ‟Structures do 

not come with an instruction sheet‘ (Blyth 2002: 8; Blyth 2003). Blyth‘s pointe er her, at eksogene 

chok i visse tilfælde måske nok kan forklare, at der i det hele taget sker forandring, men at disse 

forhold sjældent kan forklare, hvorfor forandringen får præcis det indhold og den retning, den får:  

 

”While the destabilization of existing institutions can be exogenously driven, moving from 

such a position to a new stable institutional order must be seen as an endogenous process. 

Specifically, how agents redesign and rebuild institutional orders, and the conditions under 

which these activities take place, need to be analyzed” (Blyth 2002: 8) 

 

Blyth forsøger dermed at åbne den ‟black box‟, der traditionelt befinder sig midten af ‟punctuated 

equilibrium‟ processer ved at inddrage ideers betydning. Intentionen er mere specifikt at forklare 

hvordan politik bevæger sig fra en ligevægt mod en anden. Ideer opfattes i denne sammenhæng som 

betydningsfulde, fordi de ikke blot reflekterer den verden, de udspringer af, men også giver aktører 

mulighed for at anskue verden på en ny måde og redefinere opfattelser af interesser samt forme 

vejen fremad på ny. Ideer giver dermed aktører en fortolkningsramme, der beskriver og redegør for 

nogle konstitutive elementer og sammenhænge, og som samtidig ofte har både en videnskabelig og 

en normativ udlægning af eksisterende politikker, samt en vision, der anviser, hvordan en ny politik 

bør udformes (Blyth 2002: 10-11).  

 

Blyth fremhæver i særdeleshed graden af usikkerhed for de involverede aktører og typerne af idéer, 

der står til rådighed for dem, som afgørende for hvilken rolle idéer spiller i forandringsprocesser. 

Udgangspunktet er her, at ideer i særlig grad har betydning som forandringsimpulser i kriseperioder 

præget af stor usikkerhed. Under usikkerhed er interesser således ikke det, der forklarer, men 

snarere det, der skal forklares ifølge Blyth (2002: 9). Han opererer i denne sammenhæng med 

begrebet ‟Knightian uncertainty‟, der dækker over situationer, hvor begivenheder har skabt en 

fundamental usikkerhed i forhold til konventionel visdom, og hvor nye ideer dermed får mulighed 

for at anvise nye måder at anskue virkeligheden på. Blyth opstiller i den forbindelse en sekventiel 

model med fem på hinanden følgende faser, hvori idéer kan få kausal effekt i forhold til 

institutionelle forandringsprocesser (2002: 34-44). Ideer spiller i første omgang en rolle ved at 
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reducere usikkerheden og anvise nye måder at fortolke omverdenen på. Som næste led i den 

sekventielle model muliggør ideer med dette udgangspunkt kollektiv handlen og koalitionsdannelse 

for aktører. Herefter fungerer ideer i modellens tredje fase som våben i kampen om institutionel 

udformning og kan dermed bidrage til erosionen af de eksisterende institutioner. I den fjerde fase 

fungerer ideer i forlængelse af den institutionelle erosion som ‘blueprints‘ for nye institutioner, 

inden de i den femte og afsluttende fase er med til at sikre en efterfølgende institutionel stabilitet.  

 

Hall og Blyth repræsenterer således to af de stærkeste eksempler på inddragelsen af ideer som 

forklaringsvariable indenfor en historisk institutionel ramme
5
. I forhold til denne afhandling skal 

særligt tre forhold fremhæves som væsentlige for den videre teoriudvikling. Det gælder for det 

første den fælles forståelse af ideers selvstændige betydning som forandringsimpulser. Det gælder 

for det andet Halls fremhævelse af forskellige former for idemæssig levedygtighed som afgørende 

for deres ultimative indflydelse. Endelig for det tredje gælder det Blyth‘s fremhævelse af 

betydningen af usikkerhed, som en faktor, der influerer på ideers indflydelse, samt accentueringen 

af ideers selvstændige transformative betydning. I forhold til denne afhandlings evolutionære 

perspektiv er der dog også en række væsentlige begrænsninger ved de to idemæssige tilgange.   

 

 

Kritik: Ideers og institutioners stabilitet og sammenhæng  

Trods Halls og Blyths banebrydende teoretiseringer om ideers rolle i politiske forandringsprocesser 

er der dog også visse problemer ved deres tilgange i forbindelse med fokuseringen på gradvise 

forandringsprocesser. Der er i forhold til denne afhandlings optik særligt to væsentlige og tæt 

sammenknyttede forhold, der vanskeliggør brugen af de opstillede analyserammer i forhold til de 

mere evolutionære forandringsprocesser, der her er i fokus. Det drejer sig for det første om 

konceptualiseringen og betydningen af usikkerhed, og for det andet om synet på ideers og 

institutioners stabilitet og sammenhæng. Der argumenteres i det følgende for, at en opblødning af de 

dominerende bidrags grundlæggende antagelser på disse områder kan åbne det idemæssige 

perspektiv op for mere gradvise forandringsprocesser, og det leder dermed hen mod dette 

teorikapitels anden hoveddel, hvor fokus drejes mod spørgsmålet om de former institutionel 

forandring kan tage. Det er dog vigtigt at understrege, at der med disse opblødninger ikke er tale om 

                                                 
5 I Blyth‘s tilfælde er det måske mest retvisende at kalde det en historisk institutionel kompatibel tilgang, da han næppe 

betegner sig selv som historisk institutionalist.  
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en afvisning af de dominerende idemæssige perspektiver, men nærmere om en udvidelse eller 

tilføjelse gennem inddragelse af teori-elementer fra andre beslægtede retninger. 

 

Usikkerhed som permanent tilstand 

Et centralt argument inden for den traditionelle ide-baserede tilgang er, som Blyth fremhæver, at 

ideer spiller en særlig rolle i situationer præget af usikkerhed, hvor erosionen af eksisterende 

institutioner kan ændre aktørers opfattelse af egne interesser. Argumentet er, at usikkerhed gør det 

uklart for aktører, hvad deres interesser i det hele taget er, og hvordan de i givet fald skal forfølge 

dem (Blyth 2002: 9). I sådanne situationer kan ideer, jf. Blyth ovenfor, bidrage til handling på trods 

af usikkerheden ved at skabe en ny fortolkningsramme for involverede aktører, og samtidig også 

anvise hvordan nye institutioner kan udformes. Kriser og usikkerhed åbner med andre ord et 

‟window of opportunity‟ i forhold til institutionel forandring. Til gengæld bliver ideer ikke opfattet 

som særligt betydningsfulde for forandring i perioder under mere stabile politiske omstændigheder. 

Her ses deres rolle i højere grad som stabiliserende (Blyth 2002: 30). Som blandt andre Carstensen 

fremhæver, har dette imidlertid konsekvenser i forhold til forsøg på at forklare mere gradvis, 

idebaseret forandring: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

”This means that we are left with a model of critical junctures, where crisis serves as a trigger for 

change, and no real option is left for transformative, incremental change during stability” 

(Carstensen 2011b).  

 

Det er imidlertid et centralt argument i denne afhandling, at netop usikkerhedsperspektivet, der i 

litteraturen oftest er knyttet til perioder med krise, i det mindste på nogle områder også kan 

fremhæves som en mere eller mindre permanent tilstand, der tillader ideer at spille en rolle i 

perioder, der ikke kan karakteriseres som egentlige afgrænsede kriseperioder. I forhold til Blyths 

model betyder det ikke, at identificeringen af de forskellige funktioner, ideer har i 

forandringsprocesser, mister deres gyldighed, men blot at modellens sekventielle perspektiv 

problematiseres, og at den femte fase, hvor ideer sikrer en ny stabil ligevægt, bortfalder. 

Argumentet, med anerkendelsen af at usikkerhed også kan være en mere permanent tilstand, vil 

dermed være, at ideernes øvrige funktioner i forandringsprocesser finder sted sideløbende i et 

dynamisk samspil med konstante feedback mekanismer, og at der sjældent kan tales om egentlige 

ligevægte i politiske institutionelle systemer. Forandring frem for stabilitet bliver dermed normen.  
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Dette er ikke mindst forhold, der kan siges at gælde for forsknings- og universitetspolitikken. 

Usikkerhed er således et fundamentalt vilkår ikke alene for forskningen i sig selv, men også for de 

sammenhænge den indgår i. For forskningspolitikken har usikkerhed altid været et vilkår, men som 

der argumenteres for i kapitel 3 er denne usikkerhed forøget væsentligt i de seneste årtier i takt med 

at de traditionelle, relativt enkle ideer om forskningens rolle, forskningsstyring og 

forskningsfinansiering er blevet udsat for kraftigere og kraftigere erosion. Det understreges blandt 

andet i en af rapporterne bag EU-projektet ‟Managing with Uncertainty in Science Policy‟:   

 

”the management of science policy is rapidly changing in spite of an increasing uncertainty 

as to how this new management-system should be designed. The long-term consequences of 

the use of new and different forms of organizations, institutions, instruments, processes and 

procedures are still to a large degree unknown” (Aagaard & Siune 2001: 8). 

 

Denne grundlæggende og permanente usikkerhed gør det vanskeligt for enkelte aktører eller 

aktørgrupper at specificere deres interesser i forhold til udformningen af forskningssystemet. Det 

gælder naturligvis for universiteterne og de enkelte medlemmer af det akademiske samfund, at der 

for denne aktørgruppe er en åbenlys materiel egeninteresse i at sikre sig størst mulige bevillinger 

med færrest mulige bindinger og derudover i videst muligt omfang at undgå enhver form for 

styring. At disse interesser er i overensstemmelse med det traditionelle universitetspolitiske ide-

system betyder derfor ikke nødvendigvis, at det er ideerne, der definerer interesserne, men snarere 

at der i dette tilfælde er et bekvemt sammenfald mellem ideer og umiddelbare interesser. For 

hovedparten af de øvrige aktørgrupper med betydning for udformningen af universiteternes 

forskningsfinansieringssystemer er det imidlertid noget vanskeligere at forsøge at specificere 

interesser uden at tage udgangspunkt i eksisterende ide-systemer. Uden ideer til at skabe en 

forståelse af de multiple links, der er i offentlige forskningssystemer fra valg og udformning af 

finansieringskanaler, over konkret allokering af midler, gennem intern fordeling og anvendelse og 

endeligt til output og samfundsmæssigt udbytte adskillige år senere, er det ganske simpelt næsten 

umuligt som politisk aktør eller ekstern ‟stakeholder‟ at fastsætte sin egeninteresse. At gøre dette 

ville både kræve en objektiv og præcis forståelse af relationen mellem forskning og samfund med 

alle mellemliggende variable, og en objektiv og enkel måde at forstå aktørers ‘egeninteresse‘. 

Påstanden er her, at ingen af delene er til stede. Relationen mellem den offentlige forskning og 

samfundet er alt for kompleks til at lade sig forstå uden ideer om centrale sammenhænge, og selve 

grundlaget for individers eller gruppers interesser er deres opfattelser af, hvordan verden hænger 
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sammen og deres værdier i forhold til hvad der i det hele taget er ønskelige ‘outcomes‟ (Steinmo 

2008: 172). Når fagfolk ikke engang retrospektivt kan enes om selv de mest basale sammenhænge, 

er det oplagt at prospektiv beslutningstagen om udformning af eksempelvis finansieringssystemet er 

karakteriseret ved en særdeles høj grad af usikkerhed.  

 

Med argumentet om denne usikkerhed som en permanent tilstand – i det mindste inden for 

universitets- og forskningspolitikken - åbnes der dermed op for, at ideer kan spille en rolle under 

ikke-krise forhold, hvilket er centralt i forhold til et fokus på ideers betydning i forhold til mere 

evolutionære forandringsprocesser. For at nå dertil er det imidlertid også nødvendigt at diskutere 

antagelsen om ideers sammenhæng og konsistens, samt at problematisere det dominerende 

‟punctuated equilibrium‟ perspektiv. 

 

Revolutionær eller evolutionær forandring? 

Inden for den historiske institutionalisme, og herunder også Halls og Blyths bidrag, har koblingen 

til ideer oftest været funderet i et ‟punctuated equilibrium‟ perspektiv, hvor ideer er opfattet som 

veldefinerede, sammenhængende og konsistente paradigmer, der enten understøtter det bestående 

eller fører til revolutionære forandringer (Hall 1993, Blyth 2002, Carstensen 2011b). Disse 

paradigmer opfattes oftest – med henvisning til Kuhns paradigme-teori - som gensidigt 

udelukkende. Det er her centralt, at det antages, at der en tæt sammenhæng mellem et 

teoretisk/idemæssigt paradigme og et givet policy-område, hvilket måske gør sig gældende i forhold 

til makroøkonomisk politik, som er det Hall og Blyth fokuserer på, men som næppe gælder inden 

for ret mange sektor-policyområder, hvor der i højere grad er tale om hybride institutionelle 

systemer (Holm-Pedersen 2003: 81).  

 

Med ‟punctuated equilibrium‟ udgangspunktet bliver også idemæssige forandringsprocesser 

anskuet som et spørgsmål om enten kontinuitet eller revolutionær forandring. Eksempelvis har 

Blyth en meget sekventiel opfattelse af forandringsprocessen, der i hans optik, jævnfør ovenstående, 

forløber i en række distinkte faser. Stabilitet – usikkerhed – institutionel forandring – ny stabilitet 

(Blyth 2002). Det vil sige en klassisk ‟punctuated equilibrium‟ opfattelse, om end det her 

specificeres, hvordan overgangen fra en ligevægt til en anden kan forklares med inddragelsen af 

ideer. Carstensen formulerer problemet ved denne tilgang således: 
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”the lack of attention to how ideas may develop incrementally over time, and the focus on 

broad and coherent changes in paradigms, implicitly bias ideational research towards a 

ideational punctuated equilibrium model” (Carstensen 2011b)  

 

‟Punctuated equilibrium‟ perspektivet giver både teori og analyser en klarhed og enkelhed med 

opdeling i klart adskilte perioder, men leder samtidig fokus væk fra den rolle ideer kan spille i mere 

evolutionære forandringsprocesser. Det er dermed argumentet i denne afhandling, at det i visse 

tilfælde kan være nødvendigt at give køb på denne analytisk klare faseopdeling i 

forandringsprocesser for at tillade teorien at rumme forandringer, der falder uden for den klare 

‟punctuated equilibrium‟ model: 

 

”Even though it is plausible that ideas matter most in times of crisis, we should not neglect 

the possibility of incremental yet transformative changes during times of stability, just 

because incremental change is more difficult to measure” (Carstensen 2011b).  

 

Dermed har den traditionelle idebaserede tilgang i forhold til mere gradvise forandringsprocesser 

haft en række af de samme svagheder som de mere etablerede nyinstitutionelle skoler, der alle ser 

kontinuitet og forandring som modpoler. Det er imidlertid argumentet i det følgende, at disse 

antagelser med fordel kan opblødes, og at der dermed kan åbnes op for mere evolutionære 

idebaserede forandringsprocesser. I modsætning til hos Hall, Blyth og store dele af den øvrige 

idebaserede litteratur er det et gennemløbende argument i denne afhandling, at ideer sjældent 

fremstår fastformede og som en del af en fuldt konsistent helhed, men snarere at de oftest bør 

opfattes som elastiske og løst koblede i forskellige helheder. Det forventes altså ikke, at der vil være 

et tæt sammenfald mellem konsistente bagvedliggende idesystemer og den faktiske policy-

udformning. Det er ligeledes udgangspunktet, at overordnede idekomplekser eller policy 

paradigmer ikke nødvendigvis er gensidigt udelukkende, men snarere at multiple balancepunkter 

mellem forskellige ideer kan findes. Dette er pointer, der først for ganske nyligt er begyndt at vinde 

indpas indenfor den idebaserede historisk institutionelle ramme, men som tidligere i særlig grad er 

blevet udbygget inden for varianter af den sociologiske institutionalisme, hvor især det såkaldte 

oversættelses-perspektiv er relevant i denne sammenhæng
6
. En række af disse pointer kan også 

                                                 
6 I forhold til at udbygge disse argumenter kan blikket med fordel drejes mod de til dels overlappende teoretiske felter, 

der i dag betegnes som henholdsvis den skandinaviske institutionalisme og den offentlige organisationsteori. Se blandt 

andre Røvik (1998, 2007), Sahlin-Andersson (1996) og Czarniawska & Joerges (1996), Christensen et al. (2004) og 

Antonsen & Beck Jørgensen (2000).  
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findes inden for den historisk institutionelle ramme. De fremstår dog her mindre sammenhængende 

og sammentænkte, men der kan alligevel - ved at samle disse spredte pointer - skabes et fundament 

for videre teoretisering. 

 

Inden for den historiske institutionelle idemæssige litteratur kan der i forhold til disse pointer blandt 

andet peges på Schmidt (2002), der foreslår, at der i stedet for at bruge Kuhns hegemoniske 

paradigmer tages udgangspunkt i Lakatos‘ billede af overlappende programmer, hvor 

minoritetsdiskurser sameksisterer med dominerende (Schmidt 2002: 223; Carstensen 2011b). Det 

gælder ligeledes for Jabko (2006), der argumenterer for at ideers styrke ikke udspringer af deres 

konsistens og sammenhæng, men snarere af deres evne til at skifte form efter omstændighederne. 

Lieberman (2002) har tilsvarende pointer, hvor han hævder, at analyser inden for den institutionelle 

og idemæssige litteratur har en tendens til at overfokusere på orden og regularitet og dermed overse 

mere inkrementelle, men stadig transformative forandringsprocesser. Det er blandt andet 

Liebermans pointe, at der indenfor de fleste politikområder findes mere end en institution, der 

regulerer området. Der er i stedet en institutionel mangfoldighed og hyppige konflikter (Lieberman 

2002). Endelig fremhæver Beland og Cox også i et helt nyligt bidrag, at ideer er under konstant 

forandring: 

 

”Ideas are constantly in flux, being reconsidered and redefined as actors communicate and 

debate with one another. Political action is motivated by ideas, but the goals people articulate 

and the strategies they develop have feedback effects that further shape original ideas” 

(Beland & Cox 2011: 4).  

 

Det er i den sammenhæng en central pointe, at ideer som oftest kan indgå i mange sammenhænge 

og i vidt omfang formes og fortolkes efter forskellige omstændigheder: 

 

”Numerous policy ideas lend themselves to many, sometimes conflicting interpretations… 

Ambiguity and incoherence in ideas opens space for politics as people seek to make policy 

decisions reflect their preferred interpretation” (Beland & Cox 2011: 10).  

 

Der skal således i denne sammenhæng argumenteres for opfattelsen af, at ideer og institutioner 

sjældent er fuldt sammenhængende, konsistente og stabile, men at de derimod ofte er præget af en 

betydelig elasticitet, der tillader at indbyggede modsætninger i praksis kan sameksistere. Dette 
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åbner, i tæt forlængelse af det foregående, dermed et spillerum for aktører, hvis handling ikke blot 

determineres af institutioner og ideer, men i stedet spiller en væsentlig rolle i en dynamisk 

institutionel forandring, hvor aktører, institutioner og ideer gensidigt påvirker hinanden. Generelt er 

dette dog pointer, der er sparsomt udbygget indenfor den traditionelle idebaserede historisk 

institutionelle litteratur, hvor paradigme-begrebet og ‟punctuated equilibrium‟-perspektivet har 

været klart dominerende.  

 

Det universitets- og forskningspolitiske område er, som denne afhandling vil forsøge at 

demonstrere, et oplagt analyseobjekt med udgangspunkt i ovenstående perspektiv. Den moderne 

universitets- og forskningspolitik er kendetegnet ved en stadig kamp mellem flere sameksisterende 

styringsrationaler og ide-systemer, der hver især er funderet på væsentligt forskellige 

grundopfattelser. Det gælder såvel for den overordnede forskningspolitik som specifikt i forhold til 

enkelte forskningspolitiske tiltag, at udformningen og implementeringen finder sted i et 

spændingsfelt mellem forskningens interne traditionsbundne styringsmekanismer og normer, 

hensynet til sektorielle samfundsmæssige problemstillinger og en række mere innovationspolitiske 

og ‘New Public Management‟-inspirerede styringsprincipper. Et centralt empirisk spørgsmål er i 

den sammenhæng hvordan og i hvilket omfang disse forskellige ideer og institutioner konkret 

sameksisterer, samt om de fungerer gensidigt støttende, uafhængigt eller ligefrem modarbejdende.  

 

Hermed er der altså åbnet op for, at idemæssige forandringsprocesser kan tage andre former end 

kontinuitet eller revolutionær forandring, og at aktører kan spille en væsentlig rolle i disse 

processer. Der mangler imidlertid inden for denne litteratur bud på, hvordan disse 

forandringsprocesser mere præcist finder sted, og hvordan de kan karakteriseres og typologiseres. 

Argumentet i det følgende er på den baggrund, at det idemæssige perspektiv med fordel kan 

suppleres med en anden gren inden for den historiske institutionalisme, hvor netop identifikationen 

og beskrivelsen af forskellige evolutionære forandringsformer har været i fokus.  

 

 

Former for evolutionær forandring 

Parallelt med udviklingen inden for den idebaserede litteratur er der indenfor den historiske 

institutionalisme som led i fokuseringen på forandringsspørgsmål blevet stillet spørgsmålstegn ved 

sporafhængighedsbegrebet og ‟punctuated equilibrium‟ perspektivet. Denne udvikling har kastet 
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fornyet lys på evolutionære forandringsformer, der tidligere har været genstand for meget begrænset 

systematisk opmærksomhed (Thelen 2003: 24). Det er påstanden inden for denne gren af 

litteraturen, at der er behov for fornyet fokus på typer af forandringsprocesser, der over tid er 

transformative, men uden at det indebærer revolutionære institutionelle udskiftninger (Streeck & 

Thelen 2005). Streeck og Thelen illustrerer med nedenstående figur, hvordan det gradvise 

perspektiv placerer sig i forhold til mere gængse forandringsperspektiver: 

 

Figur 1: Forandringsprocesser og forandrings-resultater  

  Resultat af forandring 

 

 

Forandrings- 

proces 

 

Kilde: Streeck & Thelen 2005: 9. 

 

Udgangspunktet er, at der hidtil har været et stort teoretisk fokus på henholdsvis kontinuitet (øverste 

venstre kvadrant i ovenstående figur) og revolutionær forandring (nederste højre kvadrant), mens 

der typisk har været begrænset fokus på mere gradvis transformation (øverste højre kvadrant). Det 

gælder ikke blot inden for den idemæssige litteratur, men bredt indenfor samfundsvidenskaberne. 

Streeck og Thelen (2005) skriver således om mere evolutionære forandringsprocesser: 

 

”While institutional analysis has earned a prominent place in contemporary social science, 

the vast literature that has accumulated provides us with precious little guidance in making 

sense of processes of institutional change such as this”. 

 

Der er imidlertid her nogle af de nyeste og mest interessante teoretiske udviklinger er sket. Der har 

indenfor denne litteratur både været fokus på årsagerne til evolutionær forandring og de 

mekanismer, der driver og karakteriserer denne. Men hvor den første del, omkring årsager, stadig er 

underteoretiseret og ret sparsomt udbygget, er det for alvor i forhold til sidstnævnte, omkring 

forandringers former, at dette perspektiv har bidraget med betydende teoretiske nyskabelser. Der 

 Kontinuitet Diskontinuitet 

Inkrementel Reproduktion gennem adaption 

 

Gradvis transformation 

Abrupt Overlevelse og gendannelse 
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redegøres i det følgende for begge elementer og der argumenteres i den forbindelse for, at det 

idemæssige perspektiv med fordel kan kombineres med en væsentlig del af dette teoriapparat og 

derved styrke tilgangens underteoretiserede perspektiv på årsagerne til forandring og 

forandringernes retning. 

 

Åbninger for gradvise forandringer 

Et centralt spørgsmål inden for det evolutionære historisk institutionelle perspektiv har været, 

hvordan det kan forklares, at forandring overhovedet forekommer, når der ikke er tale om eksterne 

chok (Normann Andersen 2005). I forhold til institutionel forandring påpeges det i den 

sammenhæng, at sporafhængighed ikke skal forveksles med spordeterminisme, forstået som, når et 

spor en gang er valgt, er dette spor låst fast og forandringer stort set umulige med mindre eksterne 

chok fremtvinger dem (se også Rothstein & Steinmo 2002: 9). Frem for at betragte tidligere udlagte 

spor som ‖an irrevocably locked-in equlibrium‖, hævdes det, at ‖further choice points exist‖ 

(Thelen 1999: 386). Denne forandringsforklaring tager udgangspunkt i, at de mekanismer, der 

underbygger institutioner, glidende kan slides eller eroderes uden at der nødvendigvis er tale om 

eksogene chok.  

 

Forklaringen tager blandt sit afsæt i en del af kritikken af sporafhængighed. Her fremhæves det, at 

begrebet primært fokuserer på en enkelt, isoleret proces uden at tilpasse denne proces til andre 

igangværende processer (Thelen 2000: 107). Med nyere tilgange fremhæves det i stedet, at et 

policy-område kan interagere med og være indlejret i flere forskellige spor. Teoretisk betyder dette, 

at såvel institutionel formation som institutionel reproduktion og forandring skal opfattes som 

dynamiske processer (Thelen 1999 og 2003: 36; Normann Andersen 2005). Med dette 

udgangspunkt fremhæves det, at forandringsprocesser er komplekse og ikke blot kan betragtes som 

enten en videreførelse eller et brud med et udlagt spor. Det påpeges i stedet, at gradvise 

institutionelle forandringer snarere er reglen end undtagelsen, og at kontinuitet og forandring ikke 

nødvendigvis bør betragtes som modpoler. Institutionel forandring følger derimod ofte en model 

præget af inkrementelle ændringer gennem vedvarende politisk genforhandling (Thelen 2003: 30). I 

modsætning til et traditionelt inkrementelt perspektiv opfattes gradvise forandringer imidlertid ikke 

blot som reaktive og adaptive processer, der sikrer institutionel kontinuitet, men snarere som 

intentionelle indgreb, der over tid kan resultere i afgørende ændringer (Streeck & Thelen 2005: 8).  
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Der kan i denne optik være tale om udvikling af konkurrerende institutioner med bedre ‟pay off‟ for 

strategiske aktører; om tiltagende forklaringsunderskud for det meningsunivers institutioner støtter 

sig på, eller svækkelser af institutioners magtmæssige underlag. Disse mekanismer kan give positiv 

feed-back men også det modsatte og føre til erosion af et spor, og denne erosion af de reproduktive 

mekanismer kan bruges som ‟policy window‟ for gennemførslen af reformer. Selvom institutioner 

er ‘sticky‘, kan de underbyggende mekanismer således slides og åbne rum for strategiske 

ændringsforsøg på længere sigt (Thelen 2003: 30). Thelen pointerer i den sammenhæng, at for at 

kunne forudse sandsynlige åbninger for forandring i en institutionaliseret politik, er det nødvendigt 

at undersøge, hvilke reproduktionsmekanismer, der er de vigtigste: 

 

”Institutions rest on a set of ideational and material foundations that, if shaken, open 

possibilities for change. But different institutions rest on different foundations, and so the 

processes that are likely to disrupt them, will also be different, though predictable” (Thelen, 

1999: 397; min fremhævelse).  

 

Der åbnes således op for, at ideer kan være centrale i forhold til at forklare både kontinuitet og 

forandring, men dette forfølges dog ikke systematisk i denne del af litteraturen. Tværtimod bærer de 

senere bidrag af den dominerende gruppe af teoretikere inden for det evolutionære perspektiv præg 

af, at tilgangen primært er udviklet inden for en ‘rational choice‘ baseret historisk institutionel 

ramme, hvor blandt andre Thelen og Mahoney primært har fokus på forskydninger i magtbalance 

som årsag til institutionelle forandringer (Mahoney & Thelen 2010). Thelen og Mahoneys tilgangs 

interessebaserede udgangspunkt er dog ikke umiddelbart kompatibelt med den idemæssige tilgang, 

der blev skitseret i kapitlets foregående afsnit. Frem for at opfatte interesser som givne er det netop 

en central pointe inden for den idemæssige litteratur, der benyttes her, at ideer under usikkerhed er 

med til at definere interesser (Blyth 2002). Til trods for denne væsentlige uenighed omkring 

aktøropfattelsen er der dog stadig en lang række af de centrale pointer fra dette evolutionære 

perspektiv, der i høj grad er forenelige med en idebaseret tilgang. En sådan sammenkobling synes 

ikke mindst rimelig i lyset af, at spørgsmålet om forandringers årsag og retning, der som 

redegørelsen ovenfor viser, forekommer at være underteoretiseret indenfor det evolutionære 

perspektiv. Perspektivet kan altså med fordel suppleres med andre retninger – herunder ikke mindst 

den idebaserede. Hovedindholdet i teoriudviklingen inden for ovenstående retning er dog heller 

ikke foregået i forhold til disse årsags- og retnings-spørgsmål, men nærmere i forhold til de former 

forandring kan tage, som det følgende gennemgår.  
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Former for gradvis forandring 

Hovedinteressen inden for det evolutionære perspektiv har orienteret sig mod spørgsmålet om, 

hvordan væsentlige forandringer i institutionel praksis kan finde sted uden abrupte forandringer i 

institutionelle strukturer. Herunder har det særligt været forsøgt at karakterisere forskellige former 

for gradvis forandring (Hacker 2005: 41; Streeck & Thelen 2005). Det er med dette perspektiv 

opfattelsen, at der kan være tale om fundamentale forandringer, selvom de finder sted inden for en 

genkendelig institutionel struktur, der enten har været uændret eller er blevet reproduceret i 

lignende former over lange tidsperioder:  

 

”Major change in institutional practice may be observed together with strong continuity in  

institutional structures” (Streeck & Thelen 2005: 18) 

 

Argumentet er i denne sammenhæng blandt andet, at man risikerer at overse centrale 

forandringsdimensioner og processer, hvis man i sin teoretiske optik udelukkende fokuserer på et 

skarpt skel mellem henholdsvis vedvarende institutionelle strukturer på den ene side og 

revolutionære ændringer på den anden (Streeck & Thelen 2005: 18). Der er altså tale om et opgør 

med antagelsen om, dels at inkrementel forandring er lig med begrænset forandring, og dels at kun 

revolutionær, pludselig forandring fører til store faktiske ændringer (Streeck & Thelen 2005: 8).  

Gradvise institutionelle forandringer kan således over tid ‟add up to major historical 

discontinuities‟ ifølge denne tilgang (Streeck & Thelen 2005: 18).  

 

Det er med dette udgangspunkt påstanden i disse bidrag, at der er en bred, men ikke uendelig, 

variation af former for forandring, der meningsfuldt kan adskilles fra hinanden og sammenlignes 

analytisk (Streeck & Thelen 2005: 3). Hensigten har derved været at skabe en empirisk baseret 

typologi af institutionel forandring, der kan give væsentlige indsigter i mekanismerne bag politisk 

evolution. Kernen i tilgangen er med dette udgangspunkt at vise, hvordan aktører ved at arbejde sig 

rundt om elementer, der ikke kan ændres, og påvirke elementer, der kan, har mulighed for at skabe 

forandring indenfor eksisterende strukturer og institutioner, der på samme tid virker både 

begrænsende og mulighedsskabende (Streeck & Thelen 2005: 19):  

 

”actors who wish to change popular and embedded institutions in political environments that 

militate against authoritative reform may find it prudent not to attack such institutions directly. 
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Instead, they may seek to shift those institutions‟ ground-level operation, prevent their adaptation to 

shifting external circumstances, or build new institutions on top of them” (Hacker 2004: 244). 

 

Politiske institutioner er dermed ikke bare periodevis omdebatterede, men nærmere under konstant 

genforhandling, hvor aktører forsøger at genfortolke eller retningsændre institutioner i forfølgelsen 

af egne mål eller idéer, eller søger at omgå eller underkende regler, der virker hæmmende for dem. 

Det er her centralt, at institutioner opstår i kontekster præget af multiple og simultane funktionelle, 

normative og politiske krav og ideer (Thelen 2003: 33-34 og Streeck & Thelen 2005: 21). 

Forskellige sameksisterende institutioner kan dermed have konfliktende og endda indbyrdes 

principielt inkompatible logikker, som aktører kan kultivere for at opnå forandringer inden for den 

eksisterende kontekst af muligheder og begrænsninger (Streeck & Thelen 2005: 19).  

 

Med dette udgangspunkt opstiller Mahoney & Thelen (2010), Streeck & Thelen (2005) og Hacker 

(2004) en række forskellige former for gradvis, men alligevel transformativ, institutionel 

forandring, der kan opstå gennem kontinuerlig politisk forhandling. Jeg har udvalgt nedenstående 

fire, som jeg finder mest brugbare i analytisk øjemed:  

 

 Drift (drift) 

 Omformning (conversion)  

 Forskydning (displacement) 

 ‟Layering‟ 

 

Der er inden for denne litteratur betydelige variationer i de forskellige bidrags betegnelser og 

konceptualiseringer af forandringsformerne, og opdelingen forekommer dog heller ikke at være helt 

konsistent, ligesom den i væsentlig grad fremstår overlappende i en række af bidragene. Jeg vil 

derfor i den følgende redegørelse for disse evolutionære forandringsformer ændre en smule på 

definitionerne for at få nogle lidt mere analytisk anvendelige kategorier. Jeg vil således argumentere 

for, at man med fordel kan opfatte tre af de fire kategorier som en hierarkisk typologi, hvor ‘drift‘ er 

den forandringsform, der kræver mindst aktiv handlen af involverede aktører. Derefter gælder det 

for de følgende kategorier; forskydning og ‟layering‟, at de kræver en stigende grad af politisk 

handling, med ‟layering‟ som den evolutionære forandringsform, der kræver den største indsats 

(eller de mindste institutionelle barrierer). For disse to første kategorier gælder det, at de 
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institutionelle strukturer mere eller mindre bibeholdes, mens der kun for ‟layering‟ kategorien er 

tale om egentlige institutionelle tilføjelser. Omformnings-kategorien falder dog lidt uden for denne 

hierarkiske typologi, som det følgende vil vise. For alle formerne er det dog en central pointe, at de 

væsentligt lettere lader sig gennemføre end mere radikale institutionelle forandringer, men ikke 

desto mindre alligevel over tid kan føre til væsentlige faktiske ændringer. De fire forandringsformer 

præsenteres i det følgende.     

 

Drift:  

Den første og umiddelbart lettest gennemførbare form for gradvis institutionel forandring betegnes 

som drift. Denne term dækker over situationer, hvor mangel på vedligeholdelse eller reproduktion 

af eksisterende institutioner fører til erosion over tid. Dermed er der fokus på det dynamiske 

element i institutionel reproduktion med udgangspunkt i en opfattelse af, at institutioner ikke består 

ved at være statiske, men nærmere ved en konstant genforhandling og rekalibrering i forhold til en 

kontekst i forandring. Formelle institutioner eller omfattende policy-programmer overlever således 

ikke ved at blive uforandrede, men overlevelsen bygger i stedet på deres formående til løbende at 

tilpasse sig forandrede omstændigheder i den sociale, politiske og økonomiske kontekst (Thelen 

2004: 293): 

 

”Drift occurs when rules remain formally the same but their impact changes as a result of 

shifts in external conditions. When actors choose not to respond to such environmental 

changes, their very inaction can cause change in the impact of the institution” (Hacker 2005). 

 

Dermed kan der være institutionel stabilitet på overfladen fordi institutionelle strukturer bevares, 

men samtidig være tale om at visse institutioner mister reel betydning, fordi de ikke ændres i takt 

med forandringer i konteksten. Det er her påstanden, at undladelse af aktivt at fastholde en given 

institution kan svare til aktivt og bevidst at tillade den at erodere (Streeck & Thelen 2005: 25):  

 

”Failure actively to maintain an institution, that is to say, may amount to actively allowing it to 

decay”.  

 

Drift kan imidlertid også være en utilsigtet konsekvens af ønsket om at undgå forandringer. Meget 

forandringsfjendtlige aktører kan således ved at insistere på at bevare status quo over tid 

underminere de institutioner, de reelt ønsker at bevare.  
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Forskydning:  

Forskydning, der er den anden kategori i den hierarkiske typologi, dækker over en proces, hvor 

balancen mellem forskellige elementer i eksisterende institutioner forskubbes. Dette kan ske abrupt 

som et radikalt skifte i forbindelse med en reform, som det ofte er beskrevet i toneangivende 

institutionelle teorier, men det kan også ske mere inkrementelt og over længere tidsforløb. 

Institutionelle systemer er ifølge dette perspektiv aldrig fuldstændigt kohærente. Selvom visse 

elementer dominerer, eksisterer de typisk ved siden af andre elementer, skabt på andre tidspunkter 

og under andre historiske omstændigheder. Disse institutioner huser således sideløbende og endda 

ofte modsætningsfyldte logikker. Når dette er tilfældet, er institutionelle systemer sårbare overfor 

forandringer gennem forskydning, fordi dominerende logikker kan diskrediteres eller forskubbes til 

fordel for andre (Streeck & Thelen 2005: 20).  

  

I Streeck og Thelens version kan sidstnævnte både ske, når nye institutioner introduceres og direkte 

konkurrerer med eksisterende, og når eksisterende, men marginaliserede, løsningsmuligheder 

opprioriteres. Der kan således være tale om enten endogen udskiftning af institutioner eller hvad 

Streeck & Thelen betegner som ‘invasion‘ af nye institutionelle former i form af import og 

kultivering af ‘fremmede‘ institutionelle praksisser. Med inddragelsen af dette sidste element i 

forskydningskategorien forekommer adskillelsen i forhold til det næste niveau, ‟layering‟, dog at 

blive uklar, og jeg vil således forbeholde denne kategori til situationer, hvor der er tale om en 

endogen forskydning. Der kan her være tale om reaktivering og opprioritering af tidligere 

undertrykte løsningsmuligheder eller blot om opprioritering af nyligt tilføjede elementer på 

bekostning af de allerede eksisterende.  

 

Det er i den sammenhæng centralt, at nye og gamle institutionelle praksisser kan sameksistere og at 

der over tid kan ske forskydninger mellem dem, der i sidste ende kan føre til at gamle institutioner 

helt udskiftes med nye. Forskydning i den gradvise version er således ikke en eksplicit revision af 

eksisterende institutioner, men snarere skift i relativ betydning af forskellige elementer, der over tid 

kan føre til omfattende institutionel forandring (Streeck & Thelen 2005). Processen kan således føre 

til sporændrende dynamikker og institutionel forandring gennem det, der betegnes differentieret 

vækst mellem nye og gamle institutionelle elementer. Dette begreb dækker over situationer, hvor 

nye elementer vokser hurtigere end de traditionelle og dermed ændrer den institutionelle balance, 
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således at nye, tidligere marginale logikker overhaler gamle, tidligere dominerende (Streeck & 

Thelen 2005: 23). 

 

‘Layering‘:  

Den tredje variant af gradvis institutionel forandring betegnes ‟layering‟, hvor jeg i mangel på et 

velegnet dansk ord vælger at bibeholde den engelske term. ‘Layering‟ dækker over en proces, hvor 

nye institutionelle former kobles til eksisterende, og dermed ændrer måderne, hvorpå de originale 

institutioner fungerer (Schickler 2001; Thelen 2003; Mahoney & Thelen 2010: 21). I modsætning 

til mere revolutionær forandring omfatter ‟layering‟ ikke indledningsvist helt nye sæt af 

institutioner, men har snarere karakter af tilføjelser eller mindre revisioner af eksisterende systemer. 

Begrebet betoner således den delvise genforhandling af elementer af et givent sæt af institutioner, 

mens andre bevares i fred (Thelen 2003: 225).  

 

‟Layering‟ kan imidlertid føre til substantiel forandring over tid, hvis disse revisioner eller 

tilføjelser ændrer institutionernes logik. Hvad der indføres som marginale korrektiver eller fintuning 

af eksisterende institutioner kan på denne måde over tid føre til radikal transformation:  

 

“Processes of layering often take place when institutional challengers lack the capacity to 

actually change the original rules (…). They instead work within the existing system by 

adding new rules on top of or alongside old ones. While defenders of the status quo may be 

able to preserve the original rules, they are unable to prevent the introduction of amendments 

and modifications. Each new element may be a small change in itself, yet these small changes 

can accumulate, leading to a big change over the long run”. 

 

Når aktører ikke kan få held med et frontalt angreb på eksisterende institutioner kan differentieret 

vækst af forskellige elementer i stedet vise sig at føre til de ønskede ændringer. Dermed kan 

‟layering‟ og forskydning spille sammen. Nye dynamikker, der indledningsvist er marginale, kan 

således i løbet af en periode blive centrale. ‘Layering‟ begrebet i sig selv kan dog også føre til 

afgørende forandring, når en lang række marginale tilføjelser over tid summerer op. ‟Layering‟ kan 

dermed både gennem akkumulation af mindre ændringer og gennem forskydning føre til omfattende 

forandring over tid, selvom der indledningsvist eller hver for sig er tale om mindre korrektiver eller 

justeringer. Indført på denne måde underminerer nye institutionelle elementer ikke fra starten 
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eksisterende institutioner og fører derfor ikke nødvendigvis til mod-mobilisering. Over tid kan de 

imidlertid alligevel blive dominerende:  

 

”.. when institutions are highly change resistant but the political environment is conducive to action, 

reforn is more likely to take the form of layering (Schickler 2001), in which new institutions are 

established alongside older ones” (Hacker 2005: 42).   

 

Som ovenstående indikerer, kan ‗layering‟ således forventes i situationer, hvor der findes en stærk 

forandringsimpuls, men hvor der samtidig er tale om meget forandringsresistente institutioner.  

 

Omformning:  

Som sidste begreb i forandringstypologien er der begrebet omformning. Denne term dækker over 

situationer, hvor institutioner består, men nye aktører og nye opgaver kommer til og dermed drejer 

den institutionelle praksis uden at røre ved de institutionelle strukturer:  

 

“Conversion occurs when rules remain formally the same but are interpreted and 

enacted in new ways” (Thelen 2003). 

 

Hvor et traditionelt argument har været, at aktører adapterer deres strategier efter eksisterende 

institutioner, er det her den anden vej rundt. Opfattelsen er således, at eksisterende institutioner i 

visse tilfælde kan transformeres, så de understøtter mål eller interesser for nye aktører, men uden at 

de institutionelle strukturer ændres.  

 

“existing institutions are redirected to new purposes, driving changes in the role they perform 

and/or the functions they serve.” (Hacker 2004: 246).  

 

Omformningen kan ske fordi eksisterende institutioner på grund af deres ofte inkonsistente og 

multidimensionelle struktur efterlader spillerum for aktører, der kan udnytte tvetydigheder i den 

oprindelige udformning til at dreje institutioner i en ny retning uden at ændre de egentlige 

strukturer. Opståede rum mellem oprindelige forhold, da institutionen blev udformet, og nuværende 

realiteter kan således være en stærk motor for forandring fordi institutioner skabt for et formål, 

pludselig skal fungere under andre vilkår. Streeck og Thelen fremhæver med dette udgangspunkt, at 

der blandt andet opstår muligheder for omformning, når der som resultater af tidligere kompromiser 
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er intenderet tvetydighed i det institutionelle design, når der sker en genfortolkning af regler, og når 

forandrede kontekster og forandrede koalitioner åbner for forandring.  

 

Hvornår kan hvilke former for forandring forventes? 

Der er imidlertid inden for denne evolutionært orienterede litteratur mangel på mere overbevisende 

bud på, hvornår hvilke former for forandring mere præcist kan forventes
7
. Det er oplagt, at det på 

den ene side spiller ind, i hvilket omfang forandringsivrige aktører vurderer at kunne opnå deres 

mål inden for de eksisterende institutionelle strukturer, og på den anden side hvor store 

omkostningerne og barriererne forekommer i forhold til helt at udskifte de eksisterende institutioner 

med nogle, der fra starten er skræddersyede til nye mål, men det er underspecificeret, hvordan det i 

praksis foregår (Hacker 2004: 246). Spørgsmålet er altså mere præcist, hvilke faktorer, der har 

betydning i forhold til at forklare, hvornår hvilke forandringsformer opstår. Disse forhold kalder 

derfor på yderligere forskning, og vil da også blive diskuteret yderligere i forbindelse med 

opstillingen af afhandlingens analysemodel samt i den empiriske analyses afsluttende kapitel.  

 

Der kan dog næppe opstilles helt håndfaste kriterier for, hvornår forskellige forandringsformer kan 

forventes, fordi institutioner med Thelens ord hviler på forskellige idemæssige og materielle 

forhold, og fordi de forskellige forandringsformer spiller sammen og på sigt både kan sænke og 

hæve barriererne for fremtidige policy-forandringer (Thelen 1999; Hacker 2005: 49). Med 

inddragelsen af den idemæssige teoretiske ramme, der advokeres for i denne sammenhæng, er det 

imidlertid forventningen, at der med inddragelsen af en række forklaringsfaktorer fra denne 

litteratur, mere eksplicit, end det er tilfældet i den rene evolutionære litteratur, kan peges på forhold, 

der har betydning for disse forandringsprocesser. Disse spørgsmål diskuteres yderligere i kapitel 5 i 

forbindelse med præsentationen af afhandlingens analysemodel. 

 

Som ovenstående illustrerer, er der således - trods visse mangler ved det evolutionære perspektiv - 

opbygget et originalt teoriapparat, der gør det muligt at analysere og karakterisere forskellige ikke-

revolutionære forandringsprocesser. Det er afhandlingens udgangspunkt, at denne typologi med 

fordel kan appliceres på udviklingen af det danske forskningsfinansieringssystem og herunder 

særligt basisbevillingssystemets evolution, der i overvejende grad synes at være karakteriseret ved 

netop denne type af gradvise, men alligevel transformative forandringer.  

                                                 
7 Både Thelen og Mahoney (2010) og Hacker (2004) har overvejelser i denne retning, men ingen af deres bud virker 

brugbare i forbindelse med et idemæssigt perspektiv, som der advokeres for i denne teorigennemgang.   
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Teoriudviklingen inden for dette felt har således gjort meget for at forbedre vores forståelse af 

institutionel forandring, men den evolutionære retnings helt overvejende fokus på forandringers 

karakteristika efterlader dog samtidig centrale årsags- og retningsspørgsmål. Dermed er vi tilbage 

ved dette kapitels hovedargument: at de idemæssige og evolutionære perspektiver på væsentlige 

punkter supplerer hinanden og med fordel kan sammentænkes inden for en selvstændig teoretisk 

ramme. Selvom den evolutionære teori sporadisk er inde på hvordan institutioner kan undermineres 

over tid samt hvordan sideløbende processer interagerer, har den vanskeligt ved at forklare den 

retning forandringer tager, når først de eksisterende institutioner eroderes. Netop disse forhold er 

imidlertid, som der blev redegjort for ovenfor, centrale i et idebaseret perspektiv, og der synes 

således at være basis for en frugtbar syntese (Beland 2007: 23). Dette synspunkt udfoldes i kapitlets 

følgende, afsluttende del.  

 

 

Sammenfatning  

Der blev indledningsvist i dette kapitel argumenteret for nødvendigheden af en teoretisk ramme, der 

kunne håndtere evolutionære forandringsprocesser inden for et felt, hvor ideer synes at spille en 

meget væsentlig rolle som både sporafhængighedsfaktorer og forandringsimpulser, men hvor der 

samtidig efterlades plads til aktører, der kan kombinere og videreudvikle både nye og gamle 

institutioner og ideer. Det var således synspunktet, at der var behov for en teoretisk ramme, der 

placerede sig mellem konvergensteorier, deterministiske sporafhængighedsteorier samt den rene 

rationelle voluntarisme i tilgangen til institutioners design
8
, og således kunne bruges i analysen af 

forandringsprocesser, der hverken kan karakteriseres som simpel kontinuitet eller radikal 

forandring.   

 

Trods den parallelle fremkomst af væsentlige, nyere udviklingstræk indenfor den historiske 

institutionalisme i forhold til såvel ideers betydning for forandringsprocesser som i forhold til 

identificeringen af evolutionære forandringsmekanismer har der hidtil været meget begrænset fokus 

på kombinationen af disse to retninger: det vil sige spørgsmålet om ideers betydning for gradvis, 

men alligevel transformativ forandring. Som det er blevet påvist i den foregående redegørelse og 

                                                 
8
 Hall & Thelen (2009: 17) argumenterer eksempelvis mod opfattelsen af voluntaristisk rationelt design af institutioner 

med formuleringen: ‗As important as state policy is to how markets are structured and operate, governments typically 

do not have the luxury of responding to economic developments on a tabula rasa‟. 
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diskussion, skyldes denne hidtidige manglende kobling imidlertid ikke, at et idemæssigt perspektiv 

med fokus på forandringers indhold og retning er uforeneligt med et fokus på evolutionære 

forandringsformer. Tværtimod har det været argumentet, at en række centrale idemæssige pointer 

med fordel kan kombineres med dele af det evolutionære perspektiv i en samlet teoretisk ramme. 

Trods det fælles udgangspunkt for de to retninger i opgøret med den historiske institutionalismes 

vanskeligheder i forhold til at karakterisere og forklare forandringer var der dog flere forhold, der 

krævede nærmere specifikation, før der kunne tales om en egentlig syntese af de ovennævnte 

perspektiver.  

 

Det var for det første nødvendigt at specificere konceptualiseringen af ideers og institutioners 

stabilitet og sammenhæng på en måde, der i højere grad end de dominerende idemæssige bidrag 

tillod væsentlige transformative forandringer uden egentlige institutionelle brud. Det var i den 

forbindelse ligeledes nødvendigt at se nærmere på betydningen af usikkerhed og periodisering. For 

det andet var det i forlængelse heraf nødvendigt at specificere de underliggende aktørantagelser, 

hvor det evolutionære perspektivs rationelt/materielle udgangspunkt var vanskeligt foreneligt med 

et ideperspektiv, der oftest bygger på et mere konstruktivistisk udgangspunkt. Ingen af disse 

umiddelbare barrierer for en frugtbar syntese var dog uoverstigelige. For begge retninger har der 

således været underteoretiserede elementer, der ganske vist er berørt, men kun i begrænset omfang 

er blevet udfoldet, og som derfor har kunnet styrkes ved inddragelse af elementer fra andre 

teoriretninger.  

 

På den baggrund er der dermed skabt en analyseramme, der tager udgangspunkt i det idemæssige 

perspektiv og understreger ideers betydning for såvel kontinuitet som forandring. På den ene side 

anerkendes det, at ideer ofte udgør fundamentet for eksisterende institutioner, og dermed kommer 

til at fungere som barrierer for forandring. På den anden side fremhæves det imidlertid også, at 

andre ideer i krise-perioder og/eller i politikfelter præget af mere permanent usikkerhed kan spille 

en væsentlig rolle i forandringsprocesser ved at angive nye fortolkningsrammer, anvise nye 

overordnede politiske mål og påvirke udformningen af specifikke virkemidler.  

 

Et centralt spørgsmål er imidlertid hvilke faktorer og mekanismer, der afgør hvor, hvornår og 

hvordan ideer får indflydelse. Der peges her i litteraturen på en række forskellige mekanismer, 

hvoraf mange dog fremstår underteoretiserede og løst koblede til det overordnede ideperspektiv. 
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Med udgangspunkt i to af de mere gennemarbejdede og sammenhængende bud på hvordan og 

hvornår ideer får betydning for forandringsprocesser fra henholdsvis Hall (1989, 1993) og Blyth 

(1997, 2002, 2003) kan der peges på faktorer, der fremstår overbevisende og analytisk brugbare i 

forhold til at forklare de udfald de idemæssige forandringsprocesser får. Fra Halls arbejde 

fremhæves fokuseringen på betydningen af forskellige former for levedygtighed, der er med til at 

afgøre, hvilken indflydelse ideer får i institutionelle forandringsprocesser. Der peges her på ideernes 

selvstændige levedygtighed, den administrative levedygtighed og endelig den politiske 

levedygtighed. Hvordan disse faktorer nærmere konceptualiseres i denne sammenhæng gennemgås 

i afhandlingens kapitel 5 i forbindelse med præsentationen af afhandlingens analyseramme. Fordi 

Halls arbejde i visse henseender fremstår uklart i forhold til spørgsmålet om relationen mellem 

ideer, interesser og institutioner inddrages også Blyth i den teoretiske ramme. I forhold til Hall 

udfolder Blyth mere entydigt ideers selvstændige transformative betydning ved eksplicit at 

fremhæve, hvordan de kan bidrage til at skabe nye fortolkningsrammer og ændre opfattelser af 

interesser, hvordan de kan bidrage til delegitimere eksisterende institutioner, samt hvordan de kan 

fungere som ‘blueprints‘ for nye institutioner. Endeligt inddrages også Blyths argumentation for 

betydningen af usikkerhed som afgørende for den grad af indflydelse ideer kan få i 

forandringsprocesser.  

 

Der, hvor denne afhandlings perspektiv i væsentligst grad adskiller sig fra de dominerende 

idemæssige bidrag, er i forhold til spørgsmålet om forandringernes form som følge af de 

idemæssige processer. Der tages her afstand fra det fremherskende ‟punctuated equilibrium‟ 

perspektiv, og argumenteres for at væsentlige forandringsprocesser også finder sted i perioder, der 

ikke umiddelbart kan karakteriseres som kriser; og i forlængelse heraf at den typiske skelnen 

mellem enten kontinuitet eller revolutionær forandring er for simpel. Det første element i opgøret 

med det traditionelle idemæssige perspektiv er påpegningen af, at usikkerhed ikke kun er forbeholdt 

pludselige kriser, men også kan siges at være et mere vedvarende karakteristika for visse 

politikområder – herunder ikke mindst forsknings- og universitetspolitikken, som den har set ud 

siden begyndelsen af 1980‘erne. Dermed åbnes der for, at ideer kan spille en rolle som 

forandringsimpulser i processer, der adskiller sig fra ‟punctuated equilibrium‟ modellen, og ikke 

blot kan karakteriseres som overgangen fra en ligevægtstilstand til en anden.  
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Det andet element i samme opgør har fokus på spørgsmålet om ideers og institutioners definerende 

karakteristika. Der tages her afstand fra opfattelsen af gensidigt udelukkende idemæssige 

paradigmer som fuldt ud konsistente og stabile i forhold til såvel overordnede mål som 

udformningen af underliggende virkemidler. I stedet argumenteres der for, at ideer og institutioner 

kun til en vis grad besidder denne sammenhæng og konsistens, og at der, selvom der analytisk kan 

tales om konkurrerende, sammenhængende ide-systemer, oftest i den praktiske politik er tale om en 

kobling af ideer, der er multidimensionelle, elastiske og kombinerbare på mangfoldige måder. 

Resultatet er, at de faktiske virkemidler og politikker, der med idemæssig inspiration udformes i 

praksis, oftest bygger på både eksisterende institutioner med idemæssige fundamenter og multiple 

nye forandringsimpulser og dermed afspejler eller forsøger at afbalancere divergerende hensyn. 

 

Dermed åbnes der også for en mere aktiv aktøropfattelse, fordi institutioner og ideer ikke i sig selv 

determinerer udfaldet af forandringsprocesser men tværtimod efterlader et væsentligt spillerum, 

hvor forskellige ideer kan oversættes, kombineres og videreudvikles, så nye hybrider opstår. Med 

afsæt i disse pointer kan institutionel forandring opfattes som en proces med begrænset innovation. 

Institutionerne og de bagvedliggende ideer begrænser på den ene side det udvalg af muligheder, 

hvorfra det er sandsynligt, at dets aktører vil vælge, mens de engagerer sig i institutionel innovation. 

Men ideer og institutioner tilbyder på den anden side også principper, praksisser og muligheder, 

som aktørerne kan anvende kreativt, mens de skaber innovationer inden for rammerne af disse 

begrænsninger (Campbell 2004: 19). Processen bliver dermed ofte evolutionær, fordi de nye 

institutioner, som aktørerne bygger op ved at kombinere nye ideer med elementer fra udvalget af 

allerede eksisterende institutionelle principper og praksisser, kommer til at minde om de gamle 

institutioner, da de stadig indeholder mange elementer fra fortiden (Campbell 2004: 92). Aktørerne 

kommer således i disse evolutionære forandringsprocesser til at fungere som ‘bricoleurs‘ og 

oversættere (Carstensen 2011b)
9
.  Aktører er dermed på den ene side er afhængige af ideer for at 

forstå og fortolke verden og anvise nye veje fremad, men er på den anden side også i stand til at 

forholde sig kritisk til de samme ideer og justere og reformulere dem i mødet med den politiske 

kontekst og de eksisterende institutioner. Politisk handling er med andre ord motiveret af ideer, men 

de mål der artikuleres og de strategier, der udformes, har i mødet med konkurrerende ideer og 

                                                 
9 Carstensen (2011a) opererer med betegnelsen ‘bricoleur‘ for aktører, der kombinerer både nye og gamle elementer, 

men adskiller sig her fra eksempelvis Campbell (2004), der karakteriserer bricolage som en proces, der kun omfatter 

nykombineringen af allerede eksisterende institutionelle elementer, og dermed altså ikke nye idemæssige elementer. Jeg 

støtter mig i denne sammenhæng til Carstensens definition.  
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eksisterende institutioner ‘feedback‘-mekanismer, der virker tilbage på de originale ideer (Beland & 

Cox 2011: 4). Ideer er dermed ikke statiske og stabile, men snarere i konstant bevægelse, under 

genovervejelse og redefinering. Tilgangen som helhed er dermed dynamisk snarere end lineær. 

 

Tilbage stod dog stadig et væsentligt spørgsmål: nemlig hvordan disse forandringsprocesser kan 

karakteriseres, når vi bevæger os uden for den idemæssige litteraturs traditionelle dikotomi mellem 

henholdsvis kontinuitet og revolutionær forandring. Et interessant svar fandtes inden for en anden 

gren af den historisk institutionelle ramme, hvor fokus har rettet sig mod forskellige 

forandringsprocesser, der er karakteriseret ved at være gradvise, men alligevel transformative. Det 

er således opfattelsen i denne litteratur, at der kan være tale om fundamentale forandringer, selvom 

de finder sted inden for en genkendelig institutionel struktur, der enten har været uændret eller er 

blevet reproduceret i lignende former over lange tidsperioder. Kernen i denne tilgang er at vise, 

hvordan aktører ved at arbejde sig rundt om elementer, der ikke kan ændres, og påvirke elementer, 

der kan, skaber forandring indenfor eksisterende strukturer og institutioner. Politiske institutioner er 

dermed ikke bare periodevis omdebatterede, men nærmere under konstant genforhandling, hvor 

aktører forsøger at genfortolke eller retningsændre dem, eller søger at omgå eller underkende regler, 

der virker hæmmende for dem. Det kan de, fordi institutioner og ideer fungerer i kontekster præget 

af multiple og simultane funktionelle, normative og politiske krav, hvor forskellige sameksisterende 

institutioner og ideer ofte har konfliktende og endda indbyrdes principielt inkompatible logikker, og 

dermed efterlader et rum for aktører, der kan kultivere visse elementer frem for andre.  Denne 

evolutionære litteratur har med dette udgangspunkt identificeret en typologi over gradvise 

forandringsprocesser, der oplagt lader sig kombinere med ovenstående idemæssige perspektiv. Der 

skelnes her mellem drift, omformning, forskydning og ‘layering‟, der alle på forskellig vis kan føre 

til gradvis, men alligevel transformativ forandring.  

 

I forhold til forsøgene på at gennemføre ændringer af universiteternes basisbevillingssystem peger 

denne teoretiske ramme dermed på, at ideer kan forventes at spille en betydelig rolle både som 

stabilitetsskabende faktorer og forandringsimpulser. Der peges ligeledes på, at betydningen af ideer 

som reproduktive mekanismer i institutionelle systemer kan ændre sig over tid, når konteksten 

forandres og nye ideer kommer til. Fremvæksten af nye universitets- og forskningspolitiske ide-

systemer kan således ses som faktorer, der bidrager til erosion af nogle af det eksisterende systems 

centrale elementer og dermed åbner op for løbende institutionelle forandringer af forskellig 
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karakter. Trods erosionen vil de samme idemæssige mekanismer dog stadig kunne begrænse 

forandringsmulighederne, således at der for forandringsivrige aktører ofte snarere vil være mulighed 

for at komme igennem med en ‟layering‟, forskydning, omformning eller ‘drift‘- proces i 

politikudformningen end et markant brud med tidligere institutioner. Samtidig vil der typisk også 

være flere veje mod det samme mål, hvilket betyder, at det i mange tilfælde vil være muligt at lede 

forandringsimpulsen helt uden om de mest forandringsresistente institutioner. 

 

Udgangspunktet er således, at disse kombinationer og teoretiske udbygninger af forskellige grene af 

den historiske institutionalisme vil kunne give et godt afsæt til en analyse af såvel karakteren af 

basisbevillingssystemets evolution som de faktorer, der har haft indflydelse på denne udvikling. På 

baggrund af teorien vil det således forventes, at der som følge af forandringsprocesserne i højere 

grad vil være tale om fremvæksten af hybride institutionelle systemer med elementer fra forskellige 

ide-systemer end mere fundamentale institutionelle forandringer, hvor et ide-system helt udskifter et 

andet. I de følgende kapitler redegøres der mere eksplicit for hvilke ide-systemer og mere 

specifikke policy-ideer, der er relevante i denne sammenhæng, og hvordan den internationale 

udvikling har været i forhold til disse problemstillinger.    

 

Det er imidlertid vigtigt afslutningsvis at fremhæve, at påstanden ikke er, at ideer forklarer alt, men 

blot at det overordnede argument er, at et fokus på de konkurrerende specifikke policy-ideer og ide-

systemer, der er i spil, er helt afgørende for at forstå indholdet og retningen i de institutionelle 

forandringsprocesser, der har karakteriseret de seneste årtiers danske forsknings- og 

universitetspolitik, og herunder i særlig grad spørgsmålet om udviklingen af universiteternes 

basisbevillingssystem. Dermed er det imidlertid ikke sagt, at andre, mere materielle, faktorer ikke 

forventes at spille en rolle. Det gælder særligt i forhold til de enkelte universiteter, at der er en 

række bevillingsmæssige forhold, der gør, at egeninteressen ofte er ganske let at fastslå uden 

idemæssige faktorers mellemkomst. Det gælder ligeledes, at uintenderede konsekvenser af tidligere 

gennemførte institutionelle forandringer kan fungere som forandringsimpulser for nye 

institutionelle ændringer (Grønbæk 2001). Der bibeholdes derfor i analysen en åbenhed over for 

andre potentielle forklaringsfaktorer.  Dette forhold samt koblingen til afhandlingens øvrige 

teoretiske og empiriske elementer diskuteres yderligere i kapitel 5, der indeholder redegørelse for 

metode, analyseramme og analysestrategi samt afgrænsninger og materiale.   
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Forskningsfinansieringssystemer: Komponenter, ideer 
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3. Forskningsfinansiering i et internationalt perspektiv 

 

 

Indledning 

Med afsæt i det foregående kapitels fremhævelse af samspillet mellem ideer, institutioner, aktører 

og gradvise forandringsprocesser præsenteres der i dette kapitel en række fællestræk i den 

udvikling, der har præget mange OECD-landes finansieringssystemer rettet mod 

universitetsforskningen. Fokus retter sig herunder ikke mindst mod identifikationen af de 

bagvedliggende ide-systemer og mere specifikke policy-ideer, der har påvirket retningen i 

udviklingen fra rene basisbevillingsmodeller mod de stadigt mere komplekse og differentierede 

systemer, der over tid er vokset frem på tværs af lande. Kapitlet identificerer med dette 

udgangspunkt de væsentligste ide-systemer med betydning for udformningen af 

finansieringsmodeller. Der er tale om fem centrale ide-systemer: den såkaldte Humboldt-model, der 

opstod omkring 1810 i Berlin; den lineære, ‟science push‟-model (eller Bush-doktrinen), der opstod 

i efterkrigstidens første år; sektormodellen, der opstod omkring starten af 1970‘erne; og endeligt 

henholdsvis innovations-modellen og ‟New Public Management‟-modellen, der opstod nogenlunde 

samtidigt i begyndelsen af 1980‘erne. Der kan i forhold til de to første tales om traditionelle 

universitetspolitiske ide-systemer, der i vidt omfang har været institutionaliserede i de fleste landes 

forskningsfinansieringssystemer siden efterkrigstiden, mens der i forhold til de to sidste har været 

tale om ide-systemer, der har haft et bredere sigte end blot forsknings- og universitetspolitikken, 

men som alligevel har fungeret som kraftige forandringsimpulser inden for universitetsområdet i 

løbet af de seneste tre årtier. Endeligt er der i forhold til sektormodellen tale om et ide-system, der 

fra starten opstod ved siden af de traditionelle universitetspolitiske ide-systemer, men som i de 

senere år i højere og højere grad er blevet vævet ind i universitetspolitikken. Kapitlet søger således 

at vise, hvordan der med tiden er opstået finansieringssystemer med en række institutionelle lag, der 

selv i dag har en Humboldt-baseret kerne med fokus på autonomi, forskningsfrihed, 

forskningsbaseret undervisning og dannelse, men hvor der så deroveni er lagt forskellige vækst-, 

problemløsnings- samt effektivitets- og ‟accountability‘ rationaler og ideer.  
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Figur 2: ’Layering’ af ideer i udformningen af universiteternes forskningsfinansierings-

systemer 

 

 
 

 

Ekspliciteringen af de delvist overlappende ide-systemer, der gennemgås i redegørelsen, formodes 

at kunne udkrystallisere centrale træk i den danske udvikling. Spørgsmålet er efterfølgende i 

afhandlingens empiriske analyse, hvordan forandringsprocesserne kan karakteriseres, og i hvilket 

omfang det danske basisbevillingssystems udvikling kan forklares ud fra en konflikt eller 

sameksistens mellem forskellige underliggende universitets- og forskningspolitiske ideer med 

implikationer for finansieringssystemets udformning. For at kunne afprøve denne forklaring må 

man have en klar forestilling om, hvad de forskellige ide-systemer består af (Grønbæk 2001: 37).  

 

Internationale udviklingstræk i et idemæssigt perspektiv 

Der kan inden for det lidt diffuse litteratur-felt, der har rettet fokus mod den forsknings- og 

universitetspolitiske udvikling, identificeres en lang række forsøg på at karakterisere forskellige 

universitets- og forskningspolitiske ideer, faser og paradigmer og deres betydning for den 

internationale udvikling (Brooks 1990; Ruivo 1994; Gibbons et al 1994; Elzinga og Jamieson 1995; 

Stokes 1997; Etzkowitz & Leydesdorff 1997; Guston 2000; Aagaard 2000; Mejlgaard, Aagaard & 

Siune 2002; Martin 2003; Braun 2006 ). Der er visse forskelle i såvel den indholdsmæssige som den 

tidsmæssige opdeling af faser og paradigmer mellem de forskellige bidrag inden for litteraturen (se 

eksempelvis Guston (2000) for en gennemgang af en række centrale bidrag til denne diskussion), 

men generelt er der på tværs af litteraturen bred enighed om, at der skete et afgørende skift i ideer 

og opfattelser i løbet af 1980‘erne.  
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I overensstemmelse med afhandlingens teorigennemgang er udgangspunktet i dette kapitel en 

opfattelse af, at der kan opstilles relativt klare ide-systemer og periodiseringer på et abstrakt plan, 

men at de offentlige forskningsfinansieringssystemer i praksis snarere har udviklet sig gradvist over 

tid end gennem abrupte, revolutionære paradigmeskift (Lepori et al 2007b: 375). Til støtte for 

denne tilgang fremhæves det i visse dele af litteraturen, der dog ikke eksplicit adresserer disse 

problemstillinger, at nye finansieringsinstrumenter snarere skabes ved siden af, eller ovenpå, 

allerede eksisterende mekanismer (Braun 2003), at meget forskellige finansieringslogikker og -

instrumenter kan sameksistere i universitets- og forskningspolitikken (Benner & Sandström 2000b), 

og i bredere forstand, at forskningspolitik er en kumulativ proces, hvor instrumenter og procedurer 

fra tidligere perioder videreføres i nye (Ruivo 1994; Grønbæk 2001). Det centrale bliver dermed 

ikke, hvordan nye ideer afløser gamle, men snarere hvordan de konkurrerer med dem, interagerer 

med dem, absorberer dem og transformerer dem (Edquist 2003: 210). 

 

Der vil i det følgende blive fokuseret på generelle udviklingstendenser på såvel et idemæssigt som 

et konkret plan baseret på den observation, at der særligt siden efterkrigstiden har kunnet 

identificeres en lang række fællestræk på tværs af de vestlige lande (Aagaard 2000: 18; 

Analyseinstitut for Forskning 2002; Maasen 2006; Sörlin 2007). Udgangspunktet er her, at der på 

tværs af lande er sket ‟a spreading of ideas through international relations‘ (Ruivo 1994: 157), 

hvor særligt OECD og EU har spillet betydende roller (Maasen 2006, Van Vught 2006; Aagaard 

2000: 30; Elzinga & Jamison 1995; Amaral et al 2003: 280). Opfattelsen er, at OECD siden 

1960‘erne har været en ledende international aktør i formuleringen af forsknings- og 

universitetspolitiske dagsordner, mens EU først i de seneste årtier har fundet fodfæste inden for 

dette felt. Særligt siden slutningen af 1990‘erne er det til gengæld sket med så stor vægt, at EU‘s 

betydning blandt andet som udløber af Lissabon- og Bologna-processerne nu synes at matche eller 

måske ligefrem overgå OECD‘s for de europæiske universiteters udvikling. Overordnet er 

udgangspunktet derfor, at de reformtendenser og udviklingstræk, der behandles i denne afhandling, 

langt fra er unikke for Danmark. En række af de ideer og udviklingstræk, der har været centrale i en 

dansk kontekst, kan ligeledes identificeres i den øvrige vestlige verden, hvor variationer over de 

samme problemopfattelser og løsningsmodeller gennem de seneste årtier har fundet vej til de 

politiske dagsordener. Det gør sig ikke mindst gældende i forhold til udformningen af 

finansieringssystemer rettet mod universitetsforskningen. Det er dog karakteristisk, at de fællestræk, 
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der fremhæves i denne sammenhæng først og fremmest har gyldighed for de vesteuropæiske 

klassiske universiteter, om end store dele af fremstillingen også har væsentligt bredere relevans.  

 

Der tages i det følgende afsæt i Humboldt-universitetets oprettelse ud fra den betragtning, at dette 

såvel i en dansk som en international kontekst kan opfattes som en væsentligt formativ 

institutionaliseringsperiode i forhold til spørgsmål om finansiering af universitetsforskningen. I den 

følgende del af kapitlet vises det, hvordan skiftende ideer har vundet frem over tid, og hvordan de 

frem til i dag har ført til gradvise forandringsprocesser i den praktiske universitets- og 

forskningspolitik i almindelighed og i spørgsmålet om udformningen af forskningsfinansierings-

systemer i særdeleshed.  

 

 

Humboldt-modellen:basisbevillingssystemets formation  

Fundamentet for det moderne forskningsuniversitet og herunder også for udformningen af dets 

finansieringssystem blev i 1810 lagt med Humboldts vision for det nye Berlin-universitet. Det skete 

med tanken om, at universitetets virke skulle være bestemt af en selvstændig organiserende og 

legitimerende ide. Wittrock (1993) taler i den sammenhæng om etableringen af Humboldt-

universitetet i Berlin som den første af det moderne universitetets tre transformationer, i hvilket det 

genopstod som en nationalstatslig institution med et nyt formål og et nyt idegrundlag. Universitetet 

fik ved denne lejlighed en delvis ny form efter en lang kriseperiode, hvor en dominerende opfattelse 

havde været, at den eksisterende universitetsform havde overlevet sig selv. De europæiske 

universiteter, der gennem 1600-tallet havde drevet den videnskabelige revolution frem, var i løbet 

af 1700-tallet i forskningsmæssig henseende begyndt at blive agterudsejlet af nye akademier og 

lærde selskaber (Wittrock 1993). Med etableringen af universitetet i Berlin formulerede Humboldt 

imidlertid nogle nye grundprincipper for universitetets virke, der som forbillede har præget den 

tyske, i vid udstrækning den nordiske, og til dels også den bredere europæiske opfattelse af 

universitetets funktion og placering i samfundet siden hen. De idéer og principper som Humboldt 

formulerede har med andre ord været normsættende og har med tiden fået status af det moderne 

universitets helligånd. De er i den sammenhæng blevet beskrevet som et ideal, der ikke vil dø – på 

trods af det moderne universitets faktiske transformationer gennem de sidste tohundrede år 

(Kristensen 2007: 24).  
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Humboldts programskrift bærer titlen ‘Om den indre og ydre organisation af de højere 

videnskabelige anstalter i Berlin‘ (Humboldt 1809, dansk oversættelse i Kristensen 2007: 89-96). I 

dette skrift fremhæves de centrale principper i Humboldts idé om universitetet. Den overordnede 

ambition for Humboldt var at skabe en institution, der i modsætning til datidens norm, var 

uafhængig af ydre kræfter og samtidig forenede forskning og undervisning. Humboldt 

omdefinerede dermed universitetet til en dannelses- og forskningsinstitution, hvor forskning således 

for første gang blev gjort obligatorisk som en af universitetets kerneaktiviteter. Netop enheden 

mellem undervisning og forskning specificerede arbejdsopgaverne for de universitetsansatte og for 

universitetet som institution og medvirkede dermed for Humboldt til at definere universitetet i 

forhold til andre vidensproducerende institutioner, som f.eks. Akademiet, der alene bedrev 

forskning (Sweet 1978: 53-62). Begrundelsen for forskningstilknytningen var primært at holde 

undervisningen på det højest mulige niveau. 

 

Med sit programskrift forsøgte Humboldt i den sammenhæng at anvise, hvordan man kunne og 

burde institutionalisere og organisere en videnskab, der havde frigjort sig fra kirken og religionen, 

uden at dens autonomi blev truet fra anden side. Humboldts løsning på dette problem var en statslig 

organiseret og garanteret videnskabsautonomi, der skulle beskytte de højere videnskabelige 

anstalter mod politiske indgreb og samfundsmæssige særinteresser (Kristensen 2007: 47). Dette 

udgangspunkt kom til udtryk i principperne om universitetets indre selvforvaltning og autonomi, 

der foreskrev, at man på universiteterne selv valgte sine rektorer og dekaner, og at professorerne 

havde stor selvbestemmelse og frihed i tilrettelæggelsen af forskning og undervisning. I forlængelse 

heraf kom princippet om forsknings- og undervisningsfriheden. Disse forhold var for Humboldt 

afgørende for, at videnskaben kunne realisere sit iboende mål; at bevæge sig fremad i retning mod 

sand erkendelse. Forsknings- og uddannelsessystemets formål på kollektivt niveau var dermed at 

skabe de bedst mulige betingelser for kultiveringen af videnskaben; videnskabens formål var for så 

vidt videnskaben selv (Mejlgaard, Aagaard & Siune 2002: 10-12).  

 

Kernen i Humboldts argument var, at det var i statens interesse at garantere universitetets fulde 

selvstyre og akademiske friheder. Hvis blot det videnskabelige arbejde blev overladt til forsknings- 

og undervisningsprocessernes indre dynamik og frie selvregulering, så ville princippet om enhed af 

forskning og undervisning føre til det ønskede mål om dannelse gennem videnskab, hvorigennem 

også nationens samlede åndelige liv og moralske kultur ville fremmes (Kristensen 2007: 47-48).  
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Humboldts forestilling om universitetets indre og ydre organisering skulle imidlertid ikke opfattes 

således, at den institutionelle autonomi skulle medføre en ekstern isolering i forhold til det 

omgivende samfund. Videnskaben var tværtimod opfattet som afgørende for den kulturelle 

overlevering i et samfund, fordi den sikrede en kontinuitet i og bevidsthed omkring et samfunds 

intellektuelle arv og dets kultur (Mejlgaard, Aagaard & Siune 2002: 21). Det betød således heller 

ikke, at den viden, der blev etableret, ikke måtte dreje sig om samfund eller politik eller andre 

forhold, der havde relevans uden for det akademiske miljø. Men det betød, at det skulle være 

hensynet til videnskaben, og ikke 'politiske' hensyn, der skulle lægges til grund for den 

videnskabelige produktion.  

 

I forhold til finansieringssystemet var hovedimplikationen af Humboldts visioner, at statslig 

finansiering skulle ske uden medfølgende eksterne krav til forskning og undervisning, og at 

bevillinger til de to opgaver kun kunne gives samlet, så en ligefrem proportionalitet mellem 

undervisningsomfanget og forskningsomfanget kunne sikres. Finansieringen skulle således 

organiseres efter principper, der minimerede statens/samfundets mulighed for at intervenere i det 

akademiske virke. Det var hermed universitetets selvstændige opgave som institution at formulere 

målsætninger, at tilrettelægge forskning og undervisning, samt at prioritere mellem områder for 

forskning og undervisning, og til det skulle universitetet have de midler til rådighed, der var 

nødvendige for opgavevaretagelsen. Den optimale situation var ifølge Humboldt den, at 

universitetet blev grundlagt på enten en fond eller stiftelse, og blev opretholdt af renteafkastet heraf. 

Det essentielle var i denne sammenhæng at sikre, at opgavevaretagelsen ikke indirekte blev politisk 

bestemt af en økonomisk incitamentsstruktur. Det gjorde sig tilsvarende gældende, at det private 

erhvervsliv eller andre samfundsinteressenter ikke skulle definere opgavevaretagelsen på 

universitetet. Det betød ikke nødvendigvis, at videnskaben ikke delvist kunne basere sit 

finansieringsgrundlag på tilskud fra private fonde eller virksomheder, men derimod absolut, at 

sådanne midler aldrig måtte være ledsaget af betingelser – officielle eller uofficielle – der kunne 

styre forskning eller undervisning i retning af bestemte felter eller hen imod bestemte resultater 

(Mejlgaard, Aagaard & Siune 2002: 38-39). Humboldt gjorde i øvrigt selv et forsøg på at opnå en 

fondsbevilling hos den preussiske konge, men han havde dog ikke held med foretagendet. 

Humboldt-universitetet havnede dermed i den delvist paradoksale situation, som sidenhen har 

karakteriseret flertallet af de europæiske universiteters situation, hvor selve den offentlige 

finansiering giver universiteternes økonomiske autonomi en relativ karakter, idet universitetets hele 
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eksistens er politisk betinget og i princippet oppe til forhandling på årlig basis (Jaspers 1946: 110–

132). Under alle omstændigheder var der dog med Humboldt-universitetets oprettelse tale om, at 

staten for første gang påtog sig hovedansvaret for finansieringen af universitetets virke; i 

modsætning til de tidligere mere ‘ad hoc‟-baserede finansieringsarrangementer (Martin 2003: 8).  

 

Med udgangspunkt i afhandlingens teoretiske ramme kan der med Humboldt-modellen tales om 

fremkomsten af et konsistent og sammenhængende universitetspolitisk ide-system, der 

specificerede såvel overordnede målsætninger som specifikke virkemidler, og som set fra politisk 

side anviste en klar og enkel finansieringsstruktur for den akademiske forskning. I sin rene form fik 

institutionaliseringen af de bagvedliggende ideer imidlertid ganske kort levetid, og det var da også 

fra starten karakteristisk, at andre mere anvendelsesorienterede ideer dominerede finansieringen af 

den øvrige offentlige forskning på eksempelvis tekniske højskoler og særlige forskningsinstitutter 

(Elzinga & Jamison 1995: 580). Martin taler i den sammenhæng om fremkomsten af forskellige 

universitetstyper med forskellige idemæssige fundamenter og forskellige tilhørende 

bevillingsstrukturer, der således kom til at eksistere side om side i det offentlige forsknings- og 

højere uddannelsessystem (Martin 2003: 14).   

 

Fra enhedsvidenskab til det moderne specialiserede forskningsuniversitet 

Som antydet ovenfor viste det sig, at de institutionelle forudsætninger for Humboldts 

enhedsvidenskab hastigt blev eroderede. Det skete på den ene side i takt med fremvæksten af et 

stadig mere differentieret arbejdsmarked, der i løbet af det 19. århundrede efterspurgte et mere og 

mere specialiseret videnskabeligt uddannelsessystem. Det handlede imidlertid ikke kun om nye 

uddannelsesbehov, men på den anden side også om internt videnskabelige processer. Forskellige 

fag udviklede forskellige forskningsstrategier, metoder og teorier, og som en konsekvens heraf blev 

universitetet i Berlin hurtigt et af de mest specialiserede og differentierede i det tyske område 

(Kristensen 2007: 56). Mod hensigten kom universitetet i Humboldts form således til at danne de 

institutionelle rammer for dannelsen af en stadig mere snæver og specialiseret videnskabelig 

forskning. Humboldts model kom dermed til at tjene institutionelle og organisatoriske forhold, 

snarere end de videnskabelige og pædagogiske, han selv havde for øje (Wittrock 1993).  

 

”..Humboldts universitet, der oprindeligt var udtænkt med afsæt i den tyske idealismes 

enhedstænkning og den nyhumanistiske dannelsestænkning endte med at blive rammen og den 

arketypiske model for det moderne forskningsorienterede og specialiserede universitet, der for 
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alvor tog form i sidste halvdel af det 19. århundrede. Som ny institutionel ramme havde 

Humboldts indre og ydre organisering af Berlineruniversitetet muliggjort et andet indhold 

end det tiltænkte” (Kristensen 2007: 57). 

 

Det nye universitet havde stadig stor frihed og autonomi i indre anliggender, men inden for disse 

rammer var man vidne til en forskydning fra dannelse til uddannelse; og fra videnskab orienteret 

mod dannelse til metodisk kontrolleret og specialiseret forskning. Universitetet udviklede sig med 

dette udgangspunkt i en stadig mere disciplinopdelt og videnskabeligt specialiseret retning, der 

allerede i 1840 stod i skærende kontrast til de idealistiske forestillinger, der lå til grund for modellen 

(Kristensen 2007). Det var således snarere på trods af end på grund af Humboldts idealer om 

enhedsvidenskab og dannelse gennem videnskab, at Berlineruniversitetet fra midten af århundredet 

blev den dominerende internationale model for universitetsreformer.  

 

De Humboldtske ideers betydning på lang sigt var således ikke opretholdelsen af en bestemt 

opfattelse af den rette videnskabelige specialisering, men derimod skabelsen af en autonom 

institutionel ramme for de intellektuelle aktiviteter, som senere blev kendetegnende for det moderne 

forskningsorienterede universitets aktivitet (Wittrock 1997: 19; Kristensen 2007: 59). Der var 

således væsentlige elementer i Humboldts model, der ganske hurtigt mistede betydning, men også 

elementer, der trods omdannelsen til en helt anden type institution end den oprindeligt tiltænkte, fik 

afgørende, blivende betydning for finansieringssystemets udformning. Særligt spørgsmålet om 

videnskabens autonomi, ledelsesstrukturen og sammenkoblingen af forskning og undervisning 

hører til i sidstnævnte kategori, og har således haft implikationer for udformningen af 

forskningsfinansieringssystemet helt frem til i dag.  

 

I teoretiske termer kan man her tale om en omformning, der fulgte den formative 

institutionaliseringsperiode i starten af 1800-tallet. Der var således tale om, at de institutionelle 

strukturer i forhold til finansieringssystemet i store træk blev fastholdt, men at nye målsætninger og 

behov kom til og dermed ændrede universitet som institution. Forandringspresset bag denne 

udvikling kan dog ikke først og fremmest karakteriseres som idebaseret men snarere dels som et 

ydre materielt behov for nye uddannelser, og dels som et endogent pres dikteret af den 

videnskabelige udvikling og specialisering, der hastigt eroderede den oprindelige enhedstænkning.   
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Den lineære doktrin: nye rationaler for forskningsfinansieringen  

At væsentlige elementer fra Humboldt modellen har bevaret en afgørende betydning for 

udformningen af universiteternes forskningsfinansieringssystemer helt frem til i dag skyldes ikke 

mindst, at de i vidt omfang har kunnet indpasses i en bredere forskningspolitisk ramme. Fra 

slutningen af 2. verdenskrig fik de eksisterende Humboldt-inspirerede ideer og udviklingstræk 

således eksplicit støtte af en bredere forskningspolitisk doktrin, hvor fokus ikke blot var på sandhed 

og dannelse, men også på samfundsmæssige fremskridt; herunder særligt teknologiske og 

medicinske fremskridt. Dette blev imidlertid samtidig et første signal om, at den lange periode med 

selvorganiseret akademisk vidensproduktion, som var blevet indledt med oprettelsen af 

Berlineruniversitetet, måske ikke var slut, men i hvert fald var truet (Wittrock 1997: 28).  

 

Et af de mest betydningsfulde dokumenter for udviklingen af efterkrigstidens tidlige 

forskningspolitik og dermed også for spørgsmålet om universiteternes finansiering var rapporten 

‟Science: The Endless Frontier‟ (Bush 1945). Rapporten var på forespørgsel fra præsident 

Roosevelt udarbejdet af Vannevar Bush, der under krigen var leder af ‟The United States Office of 

Scientific Research and Development‘. Under indtryk af de opdagelser, der fandt sted eller blev 

videreudviklet under krigen, argumenterede han for universiteternes grundforsknings centrale rolle 

som ‖the pacemaker of technological progress" og herunder specielt for betydningen af 

forskningsfrihed og institutionel autonomi (Bush 1945: 3). Der blev hermed advokeret for en ny 

forskningspolitik, der stadig respekterede det værdifulde i videnskabens autonomi, men samtidig 

søgte at tage højde for dens praktiske potentiale (Wittrock 1997: 30). I rapporten argumenterede 

Bush for, at fremtidig velstand var tæt knyttet til den forskningsmæssige udvikling, og at 

forskningens pionerer ville bane vejen for fortsat udvikling. Med andre ord var politikernes 

vigtigste opgave, ifølge Bush, at allokere midler til forskningen og så ellers overlade styringen til 

forskerne selv.  

 

Doktrinen, der senere blev betegnet som den lineære tilgang eller ‟science-push‘ modellen, bygger 

på Bush‘s opfattelse af, at der, hvis der blot tilføres rigelige midler til grundforskningen, automatisk 

vil opstå opdagelser, der gennem anvendt forskning og udviklingsarbejde vil kunne omsættes til 

innovation i den private og offentlige sektor. Begrebet dækker således over en antagelse om, at de 

videnskabelige og teknologiske forsknings- og udviklingsresultater produceres i forskersamfundet 

uafhængigt af efterspørgsel eller potentielle anvendelses-muligheder, og at de først derefter 
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tillempes samfundsmæssige mål og praktiske problemer (Overgaard 1987: 16). I figurform kan den 

lineære model fremstilles således: 

 

Figur 3: Den lineære model 

 

 

Den lineære doktrin var således i vid udstrækning forenelig med de autonomi-anbefalinger for 

finansieringen af universitetsforskningen som udsprang af Humboldt-modellen. At begrundelsen nu 

snarere var vækst og velstand end dannelse og kulturel reproduktion ændrede ikke på den 

grundlæggende anbefaling om at offentlige midler til den akademiske forskning skulle tildeles uden 

medfølgende krav.  

 

Bush-rapporten, der i første omgang indskrev sig i en amerikansk kontekst, var dog langtfra 

enestående i fremførelsen af denne type argumenter. Henholdsvis Merton (1942) og Polanyi (1962) 

kan fremhæves som to teoretikere, der leverede samtidige legitimerende ideer som i en europæisk 

kontekst blev af mindst lige så stor betydning. Kernen i Mertons sociologi, der vandt frem i 

efterkrigstidens første år, var formuleringen af en række normer, som ifølge ham virkede styrende 

for forskningsvirksomheden og afgrænsede den fra det øvrige samfund (Merton 1942). De såkaldte 

CUDOS-normer fremhævede blandt andet, at forskningsresultater frit skulle stilles til rådighed for 

andre forskere, at alle skulle have adgang til at forske, og at alle resultater skulle udsættes for kritisk 

vurdering og efterprøvning. Ligeledes gjorde Polanyi sig i 1950‘erne og 1960‘erne til fortaler for 

overbevisningen om, at maksimal frihed for forskerne var en nødvendig betingelse for, at 

forskningen kunne udvikle sig (Polanyi 1962; Foss Hansen 1988: 55). Forskningen burde ifølge 

Polanyi være en autonom republik i samfundet, da den følger en immanent udviklingslogik, hvor en 

række tidløse standarder som plausibilitet, nøjagtighed og originalitet er afgørende for succesen i 

forskningen. Disse standarder kan ifølge Polanyi kun vurderes af forskersamfundet selv, ligesom 

forskningen hurtigt vil ophøre med at være videnskabelig, hvis denne frihed berøves gennem 

styring (Overgaard 1987: 66)
10

. Det var således fælles for både Humboldt-modellen og den lineære 

doktrin, at prioriteringsbeslutninger kun kunne foretages af forskersamfundet selv på individ- eller 

                                                 
10 Autonomisynspunkterne var dog ikke enerådende. Bernal (1939) og Weinberg (1965) er eksempler på samtidige 

fortalere for en større grad af ekstern legitimering af den offentlige forskning.  
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kollegialt niveau. Men hvor denne type beslutninger i Humboldt modellen kun skulle foretages 

internt på universiteterne i de kollegiale forsamlinger blev der med den lineære doktrin åbnet op for 

at denne type prioriteringer også kunne foretages i eksterne organer, så længe det stadig 

udelukkende skete med udgangspunkt i akademiske kriterier.   

 

Forskningsrådssystemerne vokser frem 

Selvom den lineære doktrin med autonomi-synspunktet som omdrejningspunkt ikke i sig selv lagde 

op til ændringer af finansieringssystemets grundlæggende karakteristika lagde den dog for de 

europæiske universiteter kimen til en væsentlig udbygning af bevillingskanalerne ved oprettelsen af 

forskningsrådssystemet som et alternativ til basisbevillingskanalen. Det skyldtes ikke mindst 

inspirationen fra USA, hvor allokeringen af forskningsmidler gennem eksterne konkurrence-strenge 

blev det fremherskende finansieringsmæssige virkemiddel. Bush-rapporten var således baggrund for 

oprettelsen af det amerikanske grundforskningsorienterede forskningsråd, ‟National Science 

Foundation‟ (NSF), i 1950, selvom dette ikke fra starten havde været intentionen bag rapporten. 

Bush foreslog oprindeligt at forskningsmidlerne til universiteterne skulle fordeles efter antal 

studerende, men det blev i stedet besluttet at benytte ‟peer review‟ gennem eksterne 

bevillingsstrenge, hvilket frem for en geografisk spredning førte til en koncentration af 

forskningsmidler på de amerikanske elite-universiteter (Grønbæk 2001: 48). NSF kom dog langtfra 

til at stå alene i en amerikansk kontekst, da der sideløbende blev oprettet mere ‘mission‘-orienterede 

forskningsråd indenfor områder som atomkraft, forsvar, energi og medicin. Endelig var der også 

allerede i mellemkrigstiden blevet oprettet store private amerikanske fonde (Martin 2003: 16). 

 

Forskningsråd i sig selv var heller ikke som sådan en institutionel nyskabelse i Europa efter 2. 

verdenskrig. Der kan findes en række eksempler på tidligere etablerede råd i forskellige europæiske 

lande
11

. Det var imidlertid først efter krigen, at de for alvor begyndte at opnå større udbredelse. 

Motiverne for oprettelsen af råd var fra starten forskellige. Der var således eksempler på både 

grundforsknings- og anvendelseshensyn, men det var imidlertid karakteristisk, at hovedparten af 

rådene over tid blev indlemmet i ‟The Republic of Science‟, og dermed underlagt akademiske 

snarere end samfundsmæssige kriterier (Rip 1994: 7; Polanyi 1962). Rip formulerer det således:  

 

                                                 
11 Se eksempelvis Braun 1993, hvor der redegøres for etableringen af en række strategiske forskningsråd i USA, 

England, Frankrig og Tyskland. 
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“Over time, scientists captured the research council system, with peer review of proposals, 

and with positions on advisory committees and on governing boards. And the research 

councils became legitimate to scientists in this way, and were often considered to be an 

obvious part of the world of science. Hence, the possibility of seeing the research council as a 

parliament of science” (Rip 1994: 8). 

 

Det blev i den sammenhæng ikke opfattet som et brud på idealet om universiteternes autonomi, at 

forskningsmidler som supplement til basisbevillinger blev allokeret gennem en ekstern streng i 

bevillingssystemet, så længe det blot udelukkende skete på baggrund af internt videnskabelige 

kriterier: 

 

“So long as each allocation [of money, and from whatever source] follows the guidance of 

scientific opinion, by giving preference to the most promising scientists and subjects, the 

distribution of grants will automatically yield the maximum advantage for the advancement of 

science as a whole” (Polanyi, citeret i Shils 1968: 8).  

 

Et vigtigt aspekt i det traditionelle forhold mellem forskningen og det politiske system var dermed 

fastholdelsen af et entydigt kvalitetsbegreb baseret på forskningsinterne kriterier som originalitet, 

stringens og validitet gennem det såkaldte ‟peer review‟- system. Systemet fungerer på en gang som 

belønningssystem, kvalitetskontrolsystem, rekrutteringssystem, publiceringssystem og i denne 

sammenhæng ikke mindst som ressourcefordelingssystem, og bygger på princippet om, at 

forskningsevaluering foretages af anerkendte fagfolk inden for samme eller nært tilknyttede 

discipliner (Foss Hansen 1988; 2009: 10). Forskningens kvalitet sættes således i relation til 

målestokke, der typisk har deres udspring i en veldefineret social struktur i form af den 

videnskabelige disciplin eller fagstruktur, hvilket i Kuhns terminologi betegnes som 

‘normalvidenskab‘. Dette ‟peer review‟-system, der opfattes som en del af det Ziman betegner som 

‟the legend of science‟, har således fungeret som en slags videnskabens usynlige hånd, der har sikret 

intern orden i videnskaben og reguleret procedurerne for fastlæggelse af sikker, anerkendt viden 

(Ziman 2000). Systemet har frem til i dag – på trods af at det ofte er blevet kritiseret for 

konservatisme og elitisme og for at rumme en række dysfunktioner og skævheder – udvist en 

påfaldende stabilitet (Hansson 2002; Kostoff 1997). ‟Peer review‟-systemet er dog senere blevet 

suppleret med andre udvidede former for evaluering, men det er karakteristisk, at det selv i dag 

udgør en hovedkomponent i langt de fleste evalueringssystemer rettet mod universitetsforskningen.  
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Den sociale kontrakt og den praktiske forskningspolitik 

Samlet set er de rationaler og mekanismer i forbindelse med udformningen af 

finansieringssystemerne rettet mod universiteternes forskning, der voksede frem i efterkrigstiden, 

efterfølgende blevet betegnet som en stiltiende social kontrakt mellem universiteterne og samfundet 

(Guston & Keniston 1994; Van der Meulen 1998; Gibbons 1999; Guston 2000; Nowotny et al. 

2001). Under denne sociale kontrakt var det accepteret, at regulering af forskningsindsatsen i høj 

grad baserede sig på de ovenfor beskrevne kvalitets- og udviklingsmekanismer. Det centrale 

kriterium for samfundets finansiering af forskning var således, at videnskaben var i stand til at 

levere pålidelige resultater.  

 

“After WW II academics became accustomed to an autonomy regime, in which governments 

were willing to provide funds for academic research exercising control neither on the 

academic performance nor on the returns of the investments. Quality control was left to the 

academic sector or, more precisely, quality control was seen as implicit to the dynamic of 

science and not something that had to be organised separately” (Van der Meulen 2007: 191). 

 

Opfattelsen var med andre ord, at forskningssystemets succes blandt andet var betinget af 

‘armslængdeprincippet‘, dvs. ingen statsindblanding i universiteternes forskning og undervisning 

eller i forskningsrådenes bevillingspraksis. Samtidig var forskningen stadig relativt billig, og derfor 

synes der ikke at være stor grund for regeringer til direkte at prøve at regulere den akademiske 

forsknings udvikling. Frem til 1960‘erne var forskningspolitikken rettet mod de klassiske 

universiteter i de fleste vesteuropæiske lande derfor primært eksisterende i form af allokeringen af 

midler til forskningssystemet uden medfølgende krav. I det omfang, der overhovedet var en 

forskningspolitik rettet mod universiteterne, drejede det sig i højere grad om at skabe gode 

rammebetingelser for forskningen end om at styre og kontrollere den forskningsmæssige udvikling. 

I litteraturen er denne periode blandt andet blevet betegnet som ‟science as a motor of progress‟ i 

kraft af den store samfundsmæssige tillid til forskningens afkast (Ruivo 1994; Edquist 2003). 

 

Det diskuteres imidlertid i litteraturen i hvilket omfang den sociale kontrakt reelt har eksisteret i den 

praktiske forskningspolitik. Det fremhæves eksempelvis i en amerikansk kontekst, at Bush‘s ideer 

kun delvist blev implementeret, og at der ved siden af autonomiforestillingerne også kunne 

observeres væsentlige styrings- og anvendelsestendenser gennem andre komponenter i 
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finansieringssystemet (Foss Hansen 2002; Bragesjö 2001). Det samme, om end formentlig i mindre 

omfang, kan siges om de europæiske universiteters finansieringssystemer, hvor akademiske 

bevillingskanaler også var suppleret af andre mere anvendelsesorienterede strenge. Uanset hvilket 

reelt omfang den sociale kontrakt har haft, er det dog ubestrideligt, at de ideer, der blev formuleret i 

denne periode, siden har eksisteret som betydningsfulde legitimerende idealer og som et 

forskningspolitisk ide-system, der har haft afgørende betydning for udfaldet af alle senere 

forandringsforsøg inden for sektoren.  

 

I teoretiske termer kan der således i forhold til efterkrigstiden tales om ‘layering‟-processer i 

forhold til universiteternes forskningsfinansierings-systemer hvad angår såvel overordnede formål 

som konkrete finansieringsmæssige strukturer. I forhold til universitetsforskningens rolle i 

samfundet blev der således lagt en væsentlig vækstbegrundelse ovenpå dannelses-idealet og 

universitetsforskningens demokratiske funktion, mens der i de konkrete finansieringsstrukturer blev 

tilføjet en ekstern streng til det eksisterende basisbevillingssystem. Begge elementer var reelt 

allerede til stede i de fleste systemer på dette tidspunkt, så i det perspektiv kan der også tales om 

forskydning og differentieret vækst mellem forskellige institutionelle elementer, men med Bush-

doktrinen og de øvrige samtidige legitimerende opfattelser fik de nye kanaler under alle 

omstændigheder både et solidt idemæssigt fundament og en væsentlig større udbredelse. Set fra 

politisk side var der imidlertid stadig tale om ideer, der anviste en relativt enkel sammenhæng 

mellem forskningen og samfundet, og som foreskrev et fortsat enkelt tillidsbaseret 

finansieringssystem (Martin 2003: 9). Det var således et ide-system, der både var teoretisk funderet, 

administrativt levedygtigt, og som kunne samle politisk opbakning. Det var ligeledes et 

finansieringssystem, hvor det akademiske samfund stadig stod i centrum. Det skulle dog snart vise 

sig, at andre væsentlige aktørgrupper ønskede at få indflydelse på dagsordenen (Elzinga & Jamison 

1995).   

 

 

Den sociale kontrakt under pres: sektormodellen vinder frem 

Denne dominerende finansieringsmodel, der i de fleste vesteuropæiske lande kom til at bestå af en 

stor basisbevillingskomponent og en mindre akademisk orienteret forskningsrådskomponent blev 

imidlertid hurtigt udsat for pres. Det skete i første omgang fra slutningen af 1960‘erne som følge af 

universiteternes transformation fra elite- til masseinstitutioner, og kort efter som følge af den 
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såkaldte sektoriseringsbølge. Det var imidlertid først i løbet af 1980‘erne, at der begyndte at opstå 

mere sammenhængende idemæssige alternativer til den traditionelle finansieringsmæssige model 

rettet mod universitetsforskningen. 

 

Masseuniversitetets fremvækst, der indledte denne forandringsproces, er blevet betegnet som den 

tredje store transformation af det moderne universitet; denne gang fra det elitære 

forskningsuniversitet til det moderne masseuniversitet. På den ene side var der tale om et politisk 

krav om udbredelse af højere uddannelse til alle samfundsklasser, og på den anden side opstod der 

parallelt hermed som følge af en øget differentiering og specialisering indenfor arbejdsmarkedet og 

velfærdsstaternes fremvækst et øget behov for højt uddannet arbejdskraft. Masseuniversitetets 

fremkomst var således resultatet af både sociale, politiske og økonomiske drivkræfter (Melander 

2006: 15-16). På tværs af Europa er det imidlertid en proces, der er forløbet i forskellige tempi. 

Udviklingen fandt således indledningsvist først og fremmest sted i de tidlige EF-lande i 1960‘erne 

og 1970‘erne, spredte sig i 1980‘erne til England og Portugal og nåede først for alvor Østeuropa i 

1990‘erne (Maassen & Stensaker 2010). Uanset tidspunkt førte udviklingen imidlertid ikke blot til 

kvalitative forandringer af de traditionelle akademiske strukturer og arbejdsformer, men omdannede 

også relationen mellem universiteterne og det politiske system. Ikke mindst de kraftigt stigende 

omkostninger til uddannelse og forskning resulterede i øgede politiske krav om rationalisering og 

planlægning og indledte en politisering af universiteternes virksomhed, der kom til at accelerere 

yderligere i de følgende årtier. I forhold til finansieringen af universitetsforskningen resulterede 

transformationsprocesserne i første omgang i at væksten i forskningsbevillingerne af hensyn til den 

forskningsbaserede undervisning kom til at stige i takt med studenter-tilvæksten. Netop dette 

forhold blev imidlertid af mange fremhævet som et problem, og resultatet har de fleste steder været, 

at de finansieringsmæssige bånd mellem forsknings- og uddannelsesbevillinger gradvist er blevet 

løsnet (Maassen & Stensaker 2010).  

 

Af lige så stor betydning for opfattelsen af relationen mellem forskningen og det politiske system 

var en begyndende ændring i synet på muligheden for direkte at kunne styre forskningen fra 

samfundsmæssig side. Der var i løbet af 1960‘erne begyndt at blive sat spørgsmålstegn ved den rent 

internalistiske ”science-push”-model, hvor udviklingen af forskningen udelukkende blev opfattet 

som værende bestemt af internt videnskabelige processer. Dermed begyndte der også at opstå tvivl i 

forhold til om grundforskningen nu også automatisk førte til økonomisk vækst og innovation. Der 
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kom i stedet en stigende tiltro til mulighederne for også eksternt at kunne påvirke forskningens 

udvikling og retning. Denne fremvoksende tiltro fik betegnelsen ”demand-pull”-modellen. Det 

centrale heri er en opfattelse af, at den samfundsmæssige efterspørgsel efter forskning har betydning 

for den videnskabelige udviklings retning. Det er med andre ord en opfattelse af, at der kan ske en 

internalisering af eksterne mål i de kriterier, der er gældende for valg af forskningsopgaver 

(Overgaard 1987: 16). Denne opfattelse var med til at skabe en begyndende producent–forbruger 

relation mellem forskningen og de aktører, der definerede de samfundsmæssige målsætninger og 

administrerede praktiske problemer inden for politiske, økonomiske, sociale og teknologiske 

sektorer. I forhold til ”science-push” modellen var ”demand-pull” modellen derfor bundet til en 

noget snævrere og mere instrumentel redskabsbetragtning omkring forskningens anvendelse. Med 

en begyndende accept af denne opfattelse blev der dermed også skabt et helt andet udgangspunkt 

for forsøget på at styre forskningen fra politisk side. Hvor der under de foregående ide-systemer 

havde været enighed om at prioriteringsbeslutninger kun kunne træffes af det akademiske samfund, 

begyndte synspunktet om at også samfundsmæssige og erhvervsmæssige aktører skulle kunne 

påvirke fordelingen af midler mellem forskellige mere eller mindre specificerede 

forskningsområder at vinde tilslutning.  

 

Den begyndende problematisering af såvel finansieringssystemernes udformning som videnskabens 

privilegerede stilling i forhold til det politiske system hang således ikke kun sammen med 

bevægelsen fra elite-universiteter til masseuniversiteter, men også med en ny opfattelse af 

muligheden for at styre forskningens retning, samt en samtidig fremvoksende voksende folkelig 

skepsis i forhold til den videnskabelige udviklings potentielt ødelæggende konsekvenser (Elzinga & 

Jamison 1995). Der blev på den baggrund i stigende grad udtrykt tvivl om forestillingen om 

grundforskningens automatiske afkast i form af økonomisk vækst, og i stedet stillet krav om at 

forskningen i højere grad blev rettet mod løsningen af samfundsmæssige problemer på 

miljøområdet, boligområdet etc. (Grønbæk 2001: 49). Hvad angår sidstnævnte var det ganske vist 

også sket tidligere, men kun på relativt afgrænsede områder som eksempelvis rumforskning, 

atomkraft og militær teknologi, og uden at det var del af en formuleret forskningspolitisk doktrin. 

Det blev det imidlertid fra starten af 1970‘erne, hvor særligt OECD-rapporten ‟Science, Growth and 

Society‟ fra 1971 kom til at udtrykke et nyt syn på sammenhængen mellem forskningspolitik og 

samfundsudvikling (OECD 1971). Synspunktet var, at der i højere grad var brug for en systematisk 

forskningsmæssig indsats på brede offentlige ansvarsområder. Perioden er med dette udgangspunkt 
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blevet betegnet som ‟the period of social relevance‟, hvor ikke bare civil-kulturen blev tilføjet som 

en ny væsentlig aktørgruppe, men hvor også stærke statslige sektorinteresser fik et fodfæste inden 

for forskningspolitikken (Elzinga & Jamison 1995: 587). Udviklingen førte i en lang række lande til 

etableringen eller udbygningen af den såkaldte sektorforskning. Sektorprincippet var som ovenfor 

nævnt ganske vist i begrænset omfang blevet taget i brug langt tidligere, men det blev først 

formuleret eksplicit som ide-system i denne periode. Doktrinen kom blandt andet til udtryk i 

England i form af Lord Rothschields såkaldte ‟customer-contractor-principle‟. Med dette princip 

blev det slået fast, at forskningsressourcerne skulle anvendes af de forskellige myndigheder inden 

for deres respektive ansvars- og aktivitetsområder – det vil sige sektorielt – hvis der kunne 

identificeres og etableres programmer til og findes aftagere af forskningen (Overgaard 1987: 26). På 

den baggrund udviklede og finansierede de fleste vestlige lande en omfattende sektoriel 

forskningsvirksomhed, hvor målet var at tjene de forskningsbehov, der ud fra forskellige politiske 

vurderinger blev anset for at være af afgørende betydning inden for forskellige samfundsområder 

(Ståhle 1992: 85).  

 

Sektoriseringen gik imidlertid i de fleste lande i vidt omfang uden om universiteterne
12

. 

Sektorforskningsmodellen var således ikke i sig selv i konflikt med Humboldt-modellen og den 

lineære doktrin, fordi denne nye type forskning netop blev placeret i særlige enheder uden for det 

akademiske system, hvor hensynene til autonomi, forskningsfrihed og forskningsbaseret 

undervisning kunne trænges lidt i baggrunden til fordel for politiske hensyn og fokuseringen på 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. I forhold til spørgsmålet om organiseringen og 

finansieringen af universitetsforskningen kan opblomstringen af sektorforskningen således på den 

ene side ses som en udfordring af de eksisterende ide-systemer, men samtidig på den anden side 

også som en anerkendelse af disse, fordi sektorforsknings-modellen netop accepterede, at der på de 

klassiske universiteter gjorde sig særlige hensyn gældende, der i vidt omfang var uforenelige med 

de krav, der blev stillet til dele af sektorforskningen. Det sektorielle ide-system kan i denne optik 

opfattes som en mere partiel model for finansieringen og organiseringen af den offentlige forskning, 

der opstod ved siden af – frem for i stedet for - den traditionelle akademiske forskning. Det er dog 

vigtigt at fastholde, at det fremvoksende ide-system alligevel repræsenterede en udvikling, der 

udfordrede universitetsforskningens privilegerede stilling, og på sigt truede med at marginalisere 

                                                 
12 Eksempelvis Sverige valgte dog her fra starten en anden model, hvor sektorforskningen i stort omfang blev integreret 

på universiteterne (Benner 2001; Engwall & Nybom 2007) 
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eller i hvert fald reducere finansieringen af universitetsforskningen gennem forskydning og 

differentieret vækst.  

 

I teoretiske termer er der således tales om ‘layering‘ af både en ny forståelse og nye institutioner til 

det samlede offentlige forskningsfinansieringssystem. Implikationerne for finansieringen af 

universitetsforskningen var dog i første omgang beskedne, om end kontraktforskningen også her 

begyndte at gøre sit indtog i de fleste lande. Der var imidlertid med både ‟science push‟- og 

‟demand pull‟-modellerne stadig tale om simple, lineære forståelser af relationen mellem 

forskningen og samfundet, og dermed også tale om enkle anvisninger på udformningen af et 

hensigtsmæssigt finansieringssystem
13

. Der var således på dette tidspunkt tale om tre ide-systemer 

med hver deres implikationer for udformningen af forskningsfinansieringssystemer. Det var 

imidlertid karakteristisk, at de tre systemer relativt enkelt kunne sameksistere, så længe grænserne i 

organiseringen af forskningssystemet blev opretholdt. Prisen var dog blandt andet en væsentlig 

fragmentering af den offentlige forskningsindsats i de fleste lande. Det pres, som den traditionelle 

universitetsforskning blev udsat for i denne sammenhæng, skulle imidlertid vise sig at blive 

væsentligt forstærket i det følgende årti, hvor nye ideer kom til at komplicere spørgsmålene om 

finansieringssystemets udformning betragteligt.   

 

 

Nye ideer vinder frem: basisbevillingsmodellen under yderligere pres 

Fra begyndelsen af 1980‘erne voksede presset på det traditionelle universitetspolitiske spor og 

herunder rationalet for finansieringen af universitetsforskningen yderligere. Det nye pres 

universitetspolitikken blev udsat for hang ikke blot sammen med sektoriseringen og universiteternes 

vækst og transformation til masseuniversiteter. I forlængelse af denne udvikling var der tale om 

fremvæksten og ekspansionen af henholdsvis et innovationspolitisk og et reformpolitisk ide-system, 

der tilsammen kom til at fungere som en dobbelt forandringsimpuls, der udfordrede den 

dominerende forskningspolitik som helhed, og herunder i særdeleshed de eksisterende akademiske 

bevillingsmekanismer. Disse ide-systemer præsenteres i det følgende hver for sig, hvorefter de 

nærmere konsekvenser for finansieringsmekanismerne rettet mod den akademiske forskning 

belyses. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at der ikke allerede fra starten af 1980‘erne var tale 

                                                 
13 ‟Demand pull‟-modellen kan i denne optik også opfattes som en lineær model, hvor udgangspunktet blot tages i den 

modsatte ende af den traditionelle model (Grønbæk 2001). 
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om to fuldt udviklede ide-systemer, men snarere at der i disse år opstod spirende nye forståelser, der 

op igennem de følgende årtier kun gradvist blev udviklet og udfoldet, og således også kun gradvist 

kom til at forandre forskningsfinansierings-systemerne.   

 

Nye forvaltningspolitiske ideer  

Der er siden starten af 1980‘erne overalt i den vestlige verden blevet talt om moderniseringspolitik i 

forhold til den offentlige sektor. Det er sket med udgangspunkt i en række udviklingstræk, der på 

dette tidspunkt især begyndte at blive synlige på New Zealand og i England (Ejersbo & Greve 2005: 

69-80 og 234-255). Særligt samlebetegnelsen ‟New Public Management‟ har i den sammenhæng 

leveret problemopfattelser og løsningsmodeller, der er blevet dominerende i udformningen af 

offentlige sektorer i en lang række lande i de seneste tre årtier, hvor forskellige varianter af dette 

noget diffuse begreb har domineret styringsfilosofierne på tværs af sektorer (Ferlie et al 1996; 

Ejersbo & Greve 2005). ‟New Public Management‟ er i sin essens en teori om generisk ledelse og 

styring på alle områder. Det ligger implicit i modellen, at alle former for ledelse står over for de 

samme problemer og udfordringer, og at de samme løsningsmodeller således kan bruges på tværs af 

områder (Christensen & Lægreid 2001: 269-270). ‟New Public Management‟-bølgens udbredelse 

hænger således tæt sammen med en opfattelse af, at der eksisterer en lang række fællestræk mellem 

forskellige typer af organisationer, der gør det muligt at udvikle generiske løsninger. Private 

firmaer, hospitaler, offentlige administrationsenheder, skoler, idrætsforeninger og et væld af andre 

enheder er i dag først og fremmest konceptualiserede som organisationer med typiske 

organisatoriske problemer og med behov for effektive organisatoriske løsninger (Krücken & Meyer 

2006: 3).  

 

De mangfoldige reformer har til fælles, at de på den ene eller den anden måde forsøger at gøre op 

med traditionelle styrings- og ledelsesformer i almindelighed og den bureaukratiske lov- og 

regelstyring i særdeleshed. Tilgangen har på den baggrund sit primære fokus på spørgsmål om 

effektivitet, markedet, kontraktualisering og institutionel autonomi og er blevet beskrevet som en 

indkøbskurv af metoder for reformatorer af offentlig administration (Greve 2002). I forsøget på at 

opnå øget styring og kontrol med offentlige udgifter er der således kommet forøget fokus på ‟value 

for money‟, ‘accountability‘, gennemsigtighed, produktivitet og effektivitet, hvilket igen har ført til 

forøgede krav om kvantificering og måling (Pollit 1996; Power 1997). Teoretisk har udviklingen 

hentet inspiration i forskellige teoriretninger, og har således ikke altid hverken teoretisk, ideologisk 
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eller praktisk været præget af fuld konsistens og sammenhæng. Fælles for størstedelen af 

tankegodset er dog, at det tager udgangspunkt i enten økonomisk teori med særlig vægt på 

transaktionsomkostningsteori og principal-agent teori på den ene side, eller ledelsesteorier og 

koncepter fra den private sektor på den anden side. Begge retninger har med tiden fået indflydelse 

på universitets- og forskningspolitikken, men det er karakteristisk, at der ofte opstår spændinger 

mellem de forskellige hensyn, de hver især vægter højest. Der skal ligeledes i praksis findes 

balancer mellem hensynene til markedsmodellens fokusering på decentral fleksibilitet, forskellighed 

og omstillingsevne, og de mere klassiske forvaltningspolitiske hensyn til centraladministrativ 

styring, ensartethed, transparens, retssikkerhed og stabilitet. Typisk vil det være sådan, at jo mere 

man lægger vægt på den ene gruppe af hensyn, jo mere svækkes den anden. De er med andre ord 

svære at samle i et integreret administrativt finansierings- og styringssystem.    

 

Fællesnævneren for den gruppe af økonomisk orienterede styringsreformer, der indskriver sig i 

‟New Public Management‟-traditionen, er en klassisk ‟rational choice‟-tankegang, der hviler på 

antagelsen om, at alle aktører nyttemaksimerer, og at styring med udgangspunkt i ‘principal agent‘ 

teorien først og fremmest sker gennem institutionel regulering af rationelle aktørers adfærd. Denne 

tankegang har ligget til grund for udviklingen af en række nye budgetmodeller, lønformer og 

decentrale reguleringsformer, der på forskellig vis har til formål at øge produktiviteten og 

effektiviteten i den offentlige sektor. Hovedingredienserne i reformstrategien er incitamentsstyring 

og etablering af markedslignende konkurrencerelationer i og mellem offentlige (og private) 

institutioner. Blandt mangfoldigheden af reformer, der sigter mod at etablere sådanne 

markedslignende konkurrencebetingelser i den offentlige sektor, kan nævnes økonomisk 

rammestyring, kontraktstyring, kvalitetsmålingssystemer; frit valg og taxameterstyring. 

Ledelseskoncepterne og teorierne, der indgår i ‘New Public Management‟ ide-systemet, er en lidt 

mere heterogen gruppe, men har dog som fælles udgangspunkt at en velfungerende offentlig sektor 

har behov for stærke og kompetente ledere på alle niveauer.  

 

Forskellige varianter af dette styringsparadigme har i stigende grad i de seneste årtier fundet vej til 

universitetspolitikken. Det gælder således, at ‘New Public Management‟-modellen fremtræder i 

mange former i forhold til universiteternes forskningsopgave. Konkurrenceudsættelse gennem øget 

ekstern finansiering, kontraktualisering med målfastsættelse og rapportering om målopfyldelse, 

styrket ledelse på alle niveauer, stadig større udbredelse af evaluerings- og kontrolsystemer, 
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resultatbaseret ressourcetildeling, indføring af markeder eller kvasimarkeder, brug af 

incitamentssystemer på alle niveauer, etablering af kvalitetssikringssystemer samt øget 

brugerorientering bl.a. gennem repræsentation i bestyrelser, hvor eksterne hensyn får en central 

plads i interne beslutningsprocesser, er blot nogle af elementerne i ‘New Public Management‟-

modellens indtog på universiteterne. De nye forvaltningspolitiske ide-systemer har samtidig 

betydet, at andre aktører fra det bureaukratiske system end lige universiteternes ressortministerier er 

trådt ind på scenen i forhold til finansieringen af universitetsforskningen. Det gælder her i særlig 

grad finansministerierne, der er begyndt at spille en langt mere aktiv rolle i udformningen af 

regulative systemer. Der er her tale om en rolle, der går væsentligt udover spørgsmålet om blot at 

fastsætte omfanget af midler til forskningen.  

 

De nye forvaltningspolitiske strømninger, som ‟New Public Management‟ bølgen repræsenterer, 

udgjorde imidlertid kun den ene halvdel af det idemæssige pres, som forsknings- og 

universitetspolitikken, og herunder forskningsfinansieringsmekanismerne fra starten af 1980‘erne 

blev udsat for. Den anden halvdel af forandringspresset udsprang først og fremmest af den 

begyndende fokusering på universitetsforskningens rolle i innovationspolitikken, som sideløbende 

begyndte at dukke frem.  

 

Innovationspolitikkens udbredelse og fremvæksten af det entreprenørielle universitetsideal 

Parallelt med den generiske forvaltningspolitiks fremmarch fandt kampen om organiseringen af 

universitets- og forskningspolitikken således også næring i en spirende forandring i opfattelsen af 

forskningens rolle i forhold til innovation og vækst. Det innovations- og vækstpolitiske spors 

formation i forhold til universitets- og forskningspolitikken kan således dateres til 1981, hvor 

OECD udsendte rapporten "Science and Technology Policy for the 1980‟s". Den nye doktrin, som 

rapporten advokerede for, havde som et af sine hovedformål at:  

 

“stimulate the growth of new technologies by means of active industrial policy and encourage a 

more intimate relationship, and active partnership, between universities and industry.” (OECD 

1981) 

 

Rapporten havde i den sammenhæng særligt tre områder, der blev fremhævet som væsentlige for 

den fremtidige organisering af nationale forskningspolitikker. Der skulle i højere grad satses på 

identifikation af teknologiområder med strategisk potentiale; der skulle udarbejdes 
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samarbejdsprojekter mellem industrien og den akademiske forskning; og staten skulle i højere grad 

indtage en faciliterende rolle i relationen mellem vidensystemets aktører (OECD 1981). Blandt 

andet på den baggrund vandt en ny forståelse af samspillet mellem videnskab og erhvervsliv frem i 

de vestlige landes forsknings- og teknologipolitik. Det var opfattelsen, at en række nye teknologier 

med IT og bioteknologi som de væsentligste eksponenter var ved at bryde igennem som drivkraft 

for langsigtet økonomisk vækst og at forskningspolitikken skulle bidrage til industriens omstilling 

mod højteknologiske vækstsektorer (Grønbæk 2001: 51). Guston & Keniston har karakteriseret den 

fremvoksende opfattelse således: 

 

“… science-based innovation is the essential ingredient of the elixir that will revive the nations 

economy and restore it to an internationally competitive position. According to this argument, 

science-based innovations, which have already produced entire new industries such as 

biotechnology, are constantly needed to maintain the technological advantage in the international 

competition for markets and high wage jobs.” (Guston og Keniston 1994: 22-23). 

 

Opfattelsen blev imidlertid i højere og højere grad, at sammenhængen mellem forskning og 

økonomisk fremskridt var noget mere kompliceret end antaget i såvel den traditionelle lineære 

model som i ‟demand pull‟-modellen (Sörlin 2007: 428). Dermed indledtes den proces, der er 

beskrevet som en overgang fra de simple lineære modeller til en kompleks interaktiv model (Cohen, 

Nelson & Walsh 2002: 1-2). Der var med den interaktive model tale om en ny forståelse af 

videnskabelig og teknologisk innovation, hvor opfattelsen er, at grundforskning, anvendt forskning 

og egentlig produktudvikling kan befrugte hinanden i tæt sammenspil, og at relationen snarere end 

lineær er interaktiv med multiple ‟feed-back‟ mekanismer. Forskningspolitikken skulle derfor 

opmuntre til kontakt mellem forskningen og erhvervslivet og ikke blot som i den lineære model 

mere ensrettet arrangere overførsel og tilpasning af forskningsresultater fra universiteter til 

virksomheder (Kline & Rosenberg 1986; Grønbæk 2001: 53). Hvor den traditionelle lineære model 

primært havde haft fokus på overførslen af kodificeret viden, begyndte der nu i litteraturen at 

komme fokus på en række andre væsentlige kanaler, hvorigennem den offentlige forskning bidrog 

til den generelle samfundsudvikling i almindelighed og til den økonomiske vækst i særdeleshed. 

Martin & Tang (2007) identificerer eksempelvis på baggrund af en gennemgang af litteraturen 

omkring den offentlige forsknings samfundsmæssige afkast hele syv overordnede kanaler, 

hvorigennem de positive effekter distribueres. Gennemgangen illustrerer kompleksiteten i den nye 

interaktive opfattelse sammenlignet med den (for) simple lineære model. I forhold til finansieringen 
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af universiteternes forskning betød denne overgang til en ny opfattelse af den offentlige forsknings 

rolle imidlertid også, at spørgsmålet om hvordan bevillingssystemet bedst kunne udformes blev 

noget mere kompliceret end under den lineære model – ikke mindst fordi litteraturen ligeledes 

understreger, at det for forskellige videnskabsområder er forskellige kanaler, der har størst 

betydning (Martin & Tang 2007).  

 

Den nye interaktive tilgang indskrev sig snart sig i en endnu bredere diskussion om forskningens 

rolle og funktion i samfundet. Diskussionen, der for alvor tog fart op igennem 1990‘erne hang frem 

for alt sammen med globaliseringen og de politiske udlægninger af, hvad den betød, og hvad den 

krævede (Kristensen et al 2007). En dominerende udlægning var den efterhånden hævdvundne 

forestilling om, at vore samfund var på vej til at blive vidensamfund henvist til at opretholde sig 

selv i en global videns- og innovationsøkonomi. Man påpegede tilblivelsen af en global 

‘vidensøkonomi‘ (Nonaka & Takeuchi 1995; Etzkowitz & Leydesdorff 2000; Hougaard Jensen 

2003) eller af ‘vidensamfundet‘ (Böhme & Stehr 1986; Stehr 1994; Drucker 1994), hvori 

vidensproduktion og vidensservicering var i færd med at blive de vigtigste værdiskabende 

aktiviteter.  

 

”science and technology play an increasingly important role in most spheres of life and that our 

dependence on knowledge-based occupations is growing considerably” (Stehr 1994: 4). 

 

Der var således tale om en stadig stærkere forestilling om industrisamfundets opløsning og det 

globale vidensamfunds fremvækst i overgangen fra en nationalstatslig industrikapitalisme til en 

globaliseret videns- og innovationsøkonomi. Vidensamfundet – både som idé og praksis – sås i den 

sammenhæng som en af de fundamentale drivkræfter bag de institutionelle forandringsprocesser 

som globalt kunne iagttages for universitetsinstitutioner. I denne situation var - og er - 

universiteterne generelt udset til at spille en nøglerolle i udviklingen af den nationale 

konkurrencekraft (Kristensen et al 2007: 9). Der har således fra 1980‘erne og frem til i dag været 

tale om fremvæksten af et globaliserings- og innovationspolitisk spor, der i lighed med det 

reformpolitiske spor i stigende grad har underlagt sig dele af andre politikområder, og herunder i 

særlig grad universitets- og forskningspolitikken. Det universitetspolitiske felt, reguleret af 

traditionelle intern- videnskabelige normer og mekanismer er dermed i stadig stigende grad blevet 

opfattet som en komponent i et bredere felt – den videnbaserede økonomi – hvor industrielle, 

politiske og videnskabelige institutioner og interesser er blevet vævet stadigt tættere sammen og 
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hvor universiteternes rolle og funktion i samfundet dermed er blevet redefineret (Benner og 

Sandström 2000a, Etzkowitz og Leydesdorff 1997; Melander 2006: 7). Med dette udgangspunkt 

blev innovationspolitik og innovationssystemer de nye centrale begreber
14

. Opfattelsen blev således 

særligt i løbet af 1990‘erne, at uddannelses- og forskningssystemet i stigende grad skulle udgøre 

delkomponenter i både multinationale, nationale og regionale innovationssystemer (Whitley 2006: 

345, Edquist 2006; Lundvall 1999: 34). Eftersom både forskning og uddannelse er centrale kilder til 

viden skulle organiseringen af vidensproduktionen ganske simpelt være en kanal, hvorigennem 

staten skulle føre innovations- og vækstpolitik (Mowery & Sampat 2006: 209).  

 

I forhold til udformningen af offentlige forskningsfinansierings-systemer førte udviklingen til 

fremvæksten af nye modeller, der med inspiration fra blandt andet ‘Modus 2‟-, ‟Triple Helix‟- og 

innovationssystem-litteraturen blev promoveret af internationale aktører som OECD og EU samt af 

nationale interessenter (Gibbons et al 1994, Etzkowitz & Leydesdorff 1997; Lundvall 1992, OECD 

1996, European Commission 2003). Maassen og Stensaker (2010) fremhæver i denne sammenhæng 

EU‘s Lissabon strategi som et praktisk/politisk udtryk for det nye fremvoksende ide-system. I denne 

og andre sammenhænge fremhævede Kommissionen særskilt universiteternes centrale rolle i 

vidensamfundet og videnøkonomien (European Commission 2003; European Commission 2005):  

 

“Europe must strengthen the three poles of its knowledge triangle: education, research and 

innovation. Universities are essential in all three” (European Commission 2005, min 

fremhævelse). 

 

Opfattelsen var imidlertid, at de europæiske universiteter generelt havde vanskeligt ved at realisere 

deres fulde potentiale i forhold til de nye krav og forventninger. Det blev i den sammenhæng 

understreget, at problemerne blandt andet knyttede sig til et for uniformt og lighedsbaseret højere 

uddannelses- og forskningssystem og et for stærkt fokus på mono-disciplinaritet (Dill and van 

Vught 2008). Netop disse forhold blev set som en væsentlig del af forklaringen på det, der blev 

betegnet som det europæiske paradoks; at Europa som helhed står stærkt, hvad angår den 

akademiske forskning, men at der særligt i forhold USA er et efterslæb i forhold til at få omsat 

                                                 
14 Det er særdeles svært at identificere de funktionelle grænser for innovationspolitikkens virkeområde. De fleste 

forskere har et undersøgelsesfelt for innovation, der ligger inden for områderne erhvervsøkonomi, forsknings- og 

uddannelsessystemet, patentrettigheder og det finansielle system (Borrás 2003: 4-5, Fagerberg 2006:4, Lundvall 

1999:8-9), men der synes at være en tendens til at innovationsbegrebet og dermed innovationspolitikken over tid er 

kommet til at omfatte flere og flere områder. 
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forskningen til innovation og vækst 
15

.  På denne baggrund var den fremherskende opfattelse, at der 

i stigende grad skulle ske en nedbrydning af traditionelle skillelinjer mellem videnskab, teknologi 

og samfund, og at udformningen af nye finansieringsmekanismer skulle bidrage til at fremskynde 

denne udvikling. Den akademiske vidensproduktion skulle således – i det mindste i et vist omfang - 

bevæge sig bort fra sin traditionelle grundvidenskabelige, disciplinorganiserede og 

universitetsforankrede form. Hidtidige barrierer mellem fag, universiteter, erhvervsliv og det 

politiske system skulle nedbrydes, og forskningsresultater skulle kunne anvendes og tilfredsstille 

sociale behov i bred forstand. Kvalitetsforskning skulle dermed ikke længere blot imødekomme 

traditionelle krav om originalitet og metodisk stringens, men skulle også - eller måske endda 

snarere - være i stand til at løse samfundsproblemer: at sikre effektive medicinalprodukter eller 

energiproduktion, at skabe vækst og arbejdspladser eller at højne fødevarestandarden. Viden skulle 

derfor i stigende grad skabes i nært samspil mellem forskere og brugere (Gibbons et al 1994).  

 

Et af de centrale begreber blev her det entreprenørielle universitet (Etzkowitz 1983, Clark 1998), 

der blev fremhævet som et nyt universitetsideal. Det nye ideal adskilte sig først og fremmest fra det 

traditionelle ved at sidestille universiteternes såkaldte ‟third mission‟ opgave med de to traditionelle 

kerneopgaver; undervisning og forskning. Dermed skulle der langt mere fokus på interaktionen med 

det omgivende samfund i almindelighed og herunder på ‟academic enterprise‟ i samarbejdet med 

erhvervslivet i særdeleshed. Det blev i den sammenhæng fremhævet, at entreprenørielle 

universiteter i særlig grad trives i finansieringsmæssige klimaer præget af stor diversitet og mange 

typer af både offentlige og private indtægtsmuligheder. Det blev ligeledes fremhævet, at denne nye 

type universitet i højere grad end den traditionelle har brug for en stærk styringskerne, der kan 

træffe tværgående prioriteringer, men samtidig at det som organisation er karakteriseret ved en bred 

og differentieret periferi (Clark 1998). Det er dog karakteristisk i litteraturen, at det er sparsomt med 

konkrete anvisninger på hvordan denne nye universitetstype i praksis skal organiseres og ledes 

(Gibb et al 2009).  Det er også i bredere forstand værd at bemærke, at den innovationspolitiske 

litteratur, som i vidt omfang udgør fundamentet for denne udvikling, langtfra var – eller er - entydig 

i forhold til at foreskrive hvordan forsknings- og uddannelses-systemet bør organiseres og 

finansieres for bedst muligt at udfylde sin rolle i innovations-systemet. Der synes efter opgøret med 

den lineære model at være forskellige delvist konkurrerende bud, der peger i forskellige retninger. 

På den ene side peges der ud fra et ‟human capital‟ perspektiv på, at en stor andel af basismidler 

                                                 
15 Der er senere blevet stillet spørgsmålstegn ved omfanget og karakteren af dette såkaldte paradoks (Se eksempelvis 

Dosi et al 2006) 



90 

 

stadig er afgørende for at sikre stærke, forskningsbaserede uddannelser. Det bagvedliggende 

rationale fra innovationslitteraturen er, at produktionen af kandidater og ph.d.‘ere stadig er 

universiteternes væsentligste input til innovationsprocessen på de fleste områder (Martin & Irvine 

1981; Pavitt 2001; Zellner 2002 & 2003; Martin & Tang 2007). I denne og andre henseender ses de 

offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner i kraft af grundforskningsaktiviteter og den 

forskningsbaserede undervisning som en vital del af infrastrukturen for den private sektors 

forsknings- og innovationsindsats (Freeman 1987; Lundvall 1992; Nelson 1993). På den anden side 

argumenteres der imidlertid også for, at den voksende globale konkurrence kræver stærkere 

prioriteringer af den offentlige forskningsindsats inden for særlige vækstområder med koncentration 

af ressourcer på større enheder og satsning på ‟centres of excellence‘, klyngedannelse, patentering, 

‟tech trans‟ og ‟spin off‟ (Larsen 2011). Den sidste type af argumenter er imidlertid i mindre 

omfang understøttet i den akademiske litteratur som en generel model for organiseringen og 

finansieringen af den offentlige forskningsindsats (Martin & Tang 2007: 12; Geuna 2001 – se 

kapitel 4 for uddybningen af dette standpunkt), men den har til gengæld vist sig, at harmonere 

overordentligt godt med de forvaltningspolitiske tendenser, der blev redegjort for i det foregående 

afsnit. ‘New Public Management‟ anbefalingerne om introduktion af konkurrenceorienterede 

finansieringsinstrumenter, brug af kvantificerbare performancekriterier, styrkelse af ledelse og 

forøget fokusering på evaluerings- og markedsmekanismer for at holde institutioner ‘accountable‘ 

og for at skabe incitamenter til prioritering, effektivitet og kvalitet (Hood 1995) er med dette 

udgangspunkt blevet indsat i en bredere innovationspolitisk kontekst, som det følgende afsnit vil 

vise.  

 

De nye ide-systemers effekt i forhold til finansieringen af universitetsforskningen 

Med udgangspunkt i de parallelle forvaltningspolitiske og innovationspolitiske udviklingstræk, der 

er beskrevet ovenfor, opstod der dermed langsomt, men sikkert en ny forsknings- og 

universitetspolitisk forståelse som resultatet af et sammenløb eller en kobling af disse samtidigt 

fremvoksende ide-systemer. Man kan i den sammenhæng tale om fremvæksten af en ny politik-

forståelse, der fandt sin rolle, funktion og legitimitet i såvel globaliseringsdiskursen som ideerne 

bag vækst- og innovationspolitikken, men sit faktiske organisatoriske udtryk i forsøget på at tackle 

disse udfordringer i de generiske organisationsopskrifter som ‘New Public Management‟-bølgen 

anviste. Innovationspolitikken og globaliserings- og vidensamfunds-processerne definerede med 

andre ord en ny central rolle for den offentlige forskning i det moderne globaliserede samfund, men 
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angav kun i begrænset omfang, hvordan forskningssystemet rent faktisk kunne eller burde 

organiseres og finansieres i praksis for at udfylde denne rolle. ‘New Public Management‟-tilgangen, 

derimod, repræsenterede heroverfor et mere eller mindre sammenhængende bud på en mulig 

organisationsmodel og leverede dermed anvisninger på hvordan globaliseringsdiskursens mål kunne 

realiseres gennem en reformering af forskningssystemets organisering og finansiering. De 

dominerende forvaltningspolitiske ideers bias mod konkurrence, kontrakter, resultat- og 

kontraktfinansiering, ‘accountability‟ etc. gjorde imidlertid, at det blev de elementer af de bredere 

innovationspolitiske ideer, der bedst matchede denne bias, der kom til at dominere. Dette er i et vist 

omfang sket på bekostning af mere læringsbaserede og mindre kvantitativt orienterede perspektiver 

med fokus på den langsigtede betydning af opretholdelsen af en bred vidensbase og en solid 

forskningsbaseret undervisning. Det er en gennemgående tendens, at universiteterne i disse 

forandringsprocesser – blandt andet som følge af ændringer i finansieringssystemerne - har måttet 

nedtone sociale, kulturelle, demokratiske og dannelsesmæssige roller yderligere til fordel for 

forestillingen om universitetet som drivkraft og dynamo i et omfattende og komplekst 

innovationssystem, hvor den nationale konkurrencekraft i en stadig mere globaliseret økonomi skal 

hævdes og forsvares (Gumport 2000; Melander 2006: 9).  

 

Der vil i det følgende blive trukket tre punkter frem, hvor sammenløbet mellem forvaltnings- og 

innovationspolitiske ideer er kommet særligt tydeligt til udtryk i forhold til udformningen af 

finansieringssystemerne rettet mod universitetsforskningen. Disse tre punkter matcher de tre 

dimensioner, der blev fremhævet i forbindelse med problemformuleringen. Det drejer sig om 

forskydningen fra basismidler til eksterne midler (balance-dimensionen), udviklingen i synet på 

universiteter som organisationer og herunder forandringer i opfattelsen af behovet for ledelse 

(styrings- og ledelses-dimensionen), og endelig introduktionen af performance-baserede 

basisbevillingsmodeller (kriterie-dimensionen).  

 

Forskydning fra basismidler mod eksterne midler 

Med de to nye ide-systemers indtog på den universitets- og forskningspolitiske scene var balancen 

mellem basismidler og eksterne midler det første område, der blev berørt i forhold til 

finansieringssystemernes udformning. Specifikt i forhold til spørgsmålet om disse ændringers 

karakter og omfang er der gennemført en række nationale og komparative undersøgelser (Se 

eksempelvis Irvine & Martin 1990; Senker et al 1999; Geuna 2001; Strehl et al 2007, Lepori et al 
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2007 samt Auranen & Nieminen 2010), der samstemmigt – om end med væsentlige nationale 

variationer - dokumenterer en bevægelse fra basismidler mod eksterne midler. Denne tendens 

dækker imidlertid over flere forskellige underliggende udviklingstræk. Det er karakteristisk, at 

forskydningen på baggrund af sektor-modellen allerede var begyndt at blive tydelig i mange lande i 

løbet af 1970‘erne som led i prioriteringen af samfundsrelevante forskningsområder, men at 

tendensen accelererede og ændrede form op igennem 1980, hvor fokuseringen drejede sig mod den 

såkaldte strategiske forskning og innovationspolitikken. Der har således indenfor de eksterne 

strenge af bevillingssystemet særligt været tale om en bevægelse fra akademisk orienterede 

programmer henover programmer orienteret mod sociale og politiske behov og videre til 

programmer fokuseret på innovation med henblik på at fremme teknologisk udvikling og vækst 

(Benner & Sandström 2000a; Braun 2003). Der har således været tale om differentieret vækst 

mellem såvel basismidler og eksterne under et, som mellem den eksterne strengs forskellige 

kanaler, hvor særligt den strategiske forskning voksede stærkt op gennem 1980‘erne. Der er dog 

fælles for både den overordnede forskydning og de to underliggende bevægelser, at der overordnet 

har været tale om et skift i retning af instrumenter, hvor staten har øget sin indflydelse på 

forskningsdagsordenen og på valget af bevillingsmodtagere (Braun 2003; Geuna 2001). Der er 

således tale om at prioriteringsbeslutningerne er blevet løftet fra det akademiske niveau i retning af 

det politisk/økonomiske niveau. 

 

Et centralt element i forskydningen mod eksterne strenge med vægt på eksterne kriterier har været 

udviklingen af nye evalueringspraksisser. ‟Peer review‟ i den klassiske form er i denne periode på 

en række områder blevet overhalet af nye former for forskningsevalueringer med vægt på 

kvantificerbare mål og eksterne kriterier. Med nye genstande og problemstillinger i fokus er nye 

kompetencer således blevet involveret i evaluerings- og allokerings-processerne.‟Peer review‟ 

spiller dog stadig en direkte eller indirekte rolle i de fleste fremvoksende systemer, men det sker i 

stigende omfang igennem en flerfaglig proces, hvor peers bliver udpeget i kraft af deres 

kompetencer i relation til samfunds- erhvervs- organisations-, ledelses- og evalueringsmæssige 

forhold, eventuelt i kombination med ‖klassiske‖ peers udpeget med afsæt i specialiseret 

kompetence relateret til den type forskning, der er genstand for evaluering. Udviklingen hænger 

ikke mindst sammen med en række begrænsninger ved klassisk ‟peer review‟ i forhold til de nye 

krav universitetsforskningen begyndte at skulle honorere. Hvor ‟peer review‟ som 

evalueringsmetode i litteraturen (Hagstrom 1965; Gibbons et al 1994) oftest fremhæves som 
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velegnet, når der er tale om veldefinerede og afgrænsede videnskabelige områder med anerkendte 

tidsskrifter, konferencer og en entydig incitamentsstruktur; videnskabelige felter, hvor 

forskningstemaer og problemer udvælges internt i det videnskabelige samfund samt videnskabelige 

områder, der er i ekspansion, bliver det fremhævet, at det kan være en metode med klare ulemper i 

situationer, hvor ressourcerne er faldende, hvor politiske kriterier har betydning for problemfelterne, 

hvor mere end en disciplin er involveret eller hvor programmerne er meget store og ressourcetunge 

(Aagaard 2003). Flere af disse sidstnævnte forhold har imidlertid, som ovenfor beskrevet, været 

kendetegnende for de nye forhold som evalueringssystemet fra 1980‘erne og frem i stigende grad 

har skullet fungere under. Perioden har med dette udgangspunkt været præget af udviklingen og 

anvendelsen af det som man i litteraturen betegner som nye prospektivt orienterede systemer rettet 

mod finansieringssystemernes eksterne strenge. Samtidig har bevægelsen også været i 

overensstemmelse med de ‘New Public Management‟ baserede anbefalinger om skabelsen af såvel 

stærkere evalueringskulturer som markedslignende forhold gennem øget brug af 

konkurrenceudsættelse (Auranen & Nieminen 2010).  

 

Det er imidlertid karakteristisk, at den eksterne finansiering i hovedparten af de europæiske lande 

trods forskydningen gennem 1970‘erne og 1980‘erne stadig ikke kom til at fremstå som den 

dominerende finansieringsform. Der er væsentlige forskelle mellem andelen af konkurrenceudsatte, 

eksterne midler på tværs af enkelt lande inden for det europæiske område, men der er generelt 

meget langt til situationen i USA, hvor institutionelle midler i gennemsnit kun udgør ca. 20 pct. af 

indtægtsgrundlaget for forskningsvirksomheden på de akademiske institutioner (Lepori et al 2007; 

National Science Foundation 2003). Endelig er der også blevet peget på en forskydning i 

finansieringen af den offentlige forskning i retning af private midler, som ikke blot har præget 

1970‘erne og 1980‘erne, men som er fortsat helt frem til i dag. Trods den store politiske og 

akademiske fokusering på dette element og på konsekvenserne heraf, er de private midlers omfang 

stadig relativt begrænset i de fleste landes offentlige forskningssystemer. I 2003 udgjorde den 

gennemsnitlige private finansiering af universitetsforskning på tværs af OECD lande således kun 

ca. 6 pct. (OECD 2005). Samlet set har udviklingen inden for dette område generelt ført til en 

væsentlig forøgelse af antallet af finansieringsmekanismer siden slutningen af 1970‘erne. Lepori et 

al (2007) viser eksempelvis for en række lande, at hvor der i 1970 kun var to eller tre 

finansieringsinstrumenter med en andel på 5 pct. eller mere af de samlede offentlige 

forskningsbevillinger var dette tal i 2002 steget til otte-ni stykker i de fleste lande. Overordnet synes 
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der imidlertid at være tegn på, at både balancen mellem den rent akademiske forskning og den mere 

strategiske og anvendelsesorienterede og balancen mellem interne og eksterne strenge begyndte at 

stabilisere sig i løbet af 1990‘erne i de fleste europæiske lande (Lepori et al 2007; Lepori 2006). 

Denne udvikling hænger ikke mindst sammen med de to følgende punkter i denne gennemgang: 

udviklingen af et nyt syn på universitetet som organisation og introduktionen af 

performancebaserede basisbevillingsmodeller.   

 

Universiteterne som strategiske aktører 

Sammenkoblingen af de fremvoksende innovations- og forvaltningspolitiske ide-systemer har i den 

praktiske universitets- og forskningspolitik udover forskydningen fra basismidler mod eksterne 

midler ført til generelle krav til universiteterne om en mere synlig og strategisk ledelse, der kan 

foretage tydeligere overordnede, tværgående prioriteringer med satsninger på spydspids-områder 

samt sikre en høj grad af orientering mod omverdenen gennem skabelsen af netværk og deltagelse i 

samarbejdsprojekter med både private og offentlige partnere. Der er dermed sket en udvidelse af de 

opgaver, universitetet skal påtage sig, og de typer af forskning, der forventes at blive udført 

indenfor de tidligere rent akademiske institutioner. Hvor eksempelvis Gibbons et al (1994) syntes at 

frygte en marginalisering af de klassiske universiteter som følge af fremkomsten af nye 

vidensproducenter, synes der i stedet snarere at være sket en bevægelse mod universiteterne, der har 

absorberet flere og flere tidligere eksterne opgaver. Der synes altså at være sket en bevægelse væk 

fra andre institutionstyper som eksempelvis sektorforskningen– og dermed også en tendens til at 

flere og flere forskningsopgaver og ide-systemer smelter sammen inden for universitetsinstitutionen 

(Sörlin 2007: 434).  

 

Et dominerende politisk synspunkt har i denne proces været opfattelsen af, at de europæiske 

universiteter skulle befries fra mikro-management og over-regulering mod til gengæld at sikre en 

højere grad af gennemsigtighed og ‟accountability‘ i forhold til det omgivende samfund. Den 

bagvedliggende tanke har været, at øget autonomi vil føre til bedre ‘performance‟ (de Boer & File 

2009).  Som led i denne bevægelse er der således sket et skift fra opfattelsen af universitetet som en 

unik ‟bottom up‟-præget institution med særlige styringstraditioner til opfattelsen af universitetet 

som en organisation på linje med alle andre (offentlige) organisationer, der dermed kan ledes og 

styres med samme opskrifter som benyttes andre steder. Udviklingen afspejler en fundamental 

ændring i opfattelsen af universiteterne som organisationer (Krücken & Meier 2006: 2-3). 
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Den traditionelle universitetsorganisation har med sin kompleksitet med hensyn til både opgaver, 

teknologi, struktur og aktører været et eksempel på en alternativ organisationsform, der har 

tiltrukket sig mange organisationsforskeres interesse. Universitetet bliver således ofte fremhævet 

som et eksempel på den autonome organisation (Larsen 2007: 27). I denne optik fremstår 

universiteter som individ- og disciplinbaserede ‟bottom-up‟- organisationer, hvor styringsorganer på 

overordnet plan kun har begrænset indflydelse på underliggende niveauer. Organisationen er 

således kendetegnet ved at bestå af institutter, der er grupperet i fakulteter, som igen samles på det 

overordnede universitetsniveau styret af det akademiske kollegium. Institutterne er faglige enheder 

med indre fagligt selvstyre, mens fakulteterne blot er administrative og faglige overbygninger. Det 

akademiske system består parallelt med institutstrukturen af discipliner som krydser institutgrænser 

både nationalt og internationalt (se for eksempel Clark 1983). Især forskningsaktiviteten udøves i 

denne struktur, mens undervisningsaktiviteten i større grad er organiseret i de traditionelle 

institutstrukturer. Dette er karaktertræk, der blandt andet er beskrevet i Weicks‘ ‟loosely coupled 

systems‟ (Weick 1976), i Cohen & March‘s organiserede anarkier (1974), og i Mintzbergs 

professionelle bureaukratier, hvor normative kontrolsystemer spiller en mere fremtrædende rolle 

end bureaukratiske kontrol-mekanismer pga. professionelle gruppers behov for autonomi i 

udførelsen af deres opgaver (Mintzberg 1983). Det traditionelle universitets væsentligste 

karakteristika er dermed træk, der i vidt omfang strider mod særligt ‘New Public Management‟ 

ideerne, men som ikke desto mindre har været fundamentet for en institutionel forandringsdynamik, 

der har gjort universitetet i stand til at bevare en fleksibel balance mellem intern kontinuitet og 

ekstern responsivitet gennem adskillige hundrede år (Foss Hansen 2000; Olsen 2007; Maassen & 

Stensaker 2010). I forhold til finansieringssystemet har det i forhold til den klassiske 

universitetsmodel været karakteristisk, at bevillingskanalerne enten har været rettet direkte mod 

individ- eller gruppeniveau gennem forskningsrådssystemet, eller at midler med udgangspunkt i 

basisbevillingssystemet er blevet ført igennem institutionerne til disse niveauer nogenlunde 

proportionalt med antallet af ansatte. Det har således ikke været opfattelsen, at der gennem 

finansieringssystemet var behov for at sikre betydelige strategiske midler på centralt niveau, fordi 

langt hovedparten af de væsentlige forsknings- og rekrutteringsmæssige beslutninger blev truffet på 

lavereliggende niveauer. Herbst (2007) fremhæver i den sammenhæng, at et rektor-budget indtil for 

nylig således kun behøvede midler til afholdelse af en ‘banquet‘ i ny og næ.   
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Bl.a. Krücken & Meyer (2006) og Boer et al (2007) argumenterer imidlertid for, at der med ‘New 

Public Management‟-bølgen og de nye innovationspolitiske ideer i stedet er vokset en opfattelse af 

universitetet som en organisatorisk aktør frem. Med bevægelsen er der kommet forøget vægt på det 

organisatoriske niveau som et vigtigt og uafhængigt beslutningsniveau, og derfor er stærk 

institutionsledelse i stigende grad blevet anset som en nøgle-komponent i universiteternes 

udformning. I forhold til udformningen af finansieringssystemer har en medfølgende implikation 

været opfattelsen af, at der dermed opstod behov for bevillingssystemer, der kunne sikre den 

centrale ledelse strategiske midler. Opfattelsen har således været, at det centrale prioriteringsniveau 

skulle være institutionsledelsesniveauet frem for individ- eller afdelingsniveauet.  

 

Ifølge Krücken & Meier er der særligt fire elementer, der karakteriserer universiteternes 

transformation til organisatoriske aktører. Det drejer sig om forsøget på at opnå organisatorisk 

‟accountability‘, den organisatoriske strategi- og målstyring, udbygningen af formelle strukturer og 

styrkelsen af ledelsesfunktioner og ledelsesprofessionen (Krücken & Meier 2006: 10-20). 

Universiteter har som følge heraf fået formelle strukturer, der dækker opgaver, som ikke tidligere 

blev opfattet som organisationens ansvar. Det gælder eksempelvis internationalisering, HR, kontrol, 

kønsspørgsmål, organisationsudvikling samt ikke mindst ‟tech trans‟, ‘outreach‘, patentering og 

‟spin off‟ aktiviteter. Disse nye opgaver er ifølge Krücken & Meyer ikke længere perifære i forhold 

til tidligere kerneaktiviteter, men fremstår i stigende grad som omdrejningspunkt for øvrige 

aktiviteter (Krücken & Meier 2006: 18). Tilsammen tegner disse elementer et billede af moderne 

universiteter, der forfølger idealet om den ansvarlige, målorienterede, formelt strukturerede og 

professionaliserede organisatoriske aktør og hermed påtager sig en ny innovationspolitisk rolle, 

hvor det isolerede elfenbenstårn transformeres til et element i den såkaldte ‟triple helix‟. Som 

medvirkende årsag til denne udvikling fremhæves også den forøgede fokusering på internationale 

‘rankings‟ på universitetsniveau (Sörlin 2007: 421).  

 

Spørgsmålet er imidlertid hvor langt universiteterne i praksis har bevæget sig fra de traditionelle 

løst koblede og akademisk orienterede systemer i retning af mere samfunds- og vækst-orienterede 

organisatoriske aktører. Er der sket en reel omformning af universitetet som organisation, eller er 

der i højere grad tale om kontinuitet og mindre korrektioner? Der er i de senere år gennemført en 

række undersøgelser, der empirisk har søgt at afdække omfanget og karakteren af disse tendenser i 

forhold til de europæiske universiteter. Det gælder eksempelvis OECD‘s ‗Thematic Review of 
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Tertiary Education‘ (2008); Eurydice rapporten om „Higher Education Governance in Europe‟ 

(2008) (Se De Boer & File 2009 for yderligere henvisninger). Svarene er imidlertid ikke entydige. 

 

Undersøgelserne dokumenterer til en vis grad ovenstående udviklingstræk, men understreger 

samtidig at: ‖diversity in higher education governance remains the major “hallmark of European 

higher education‖ (De Boer & File 2009). Der er således tale om en meget heterogen samling af 

reformer, når der ses bredt på Europa. Der er stadig store nationale og regionale forskelle, der ikke 

kun afspejler sig i reformindhold og intensitet, men også i timing. Det gælder ligeledes, at 

konsekvenserne af forandringsprocesserne stadig i vidt omfang er ukendte både hvad angår 

forskningsvilkår, forskningsoutput og samfundsmæssigt udbytte. Trods den store diversitet synes 

undersøgelserne dog at dokumentere, at de europæiske universiteter såvel internt som eksternt er 

begyndt at agere mere strategisk. Internt er det sket gennem forøget brug af prioriteringer og 

omfordelinger af midler, og eksternt har det blandt andet fundet sted gennem indgåelsen af 

samarbejder og partnerskaber på en lang række niveauer. Det gælder i forhold til sidstnævnte 

internationalt, nationalt og regionalt med både virksomheder, andre vidensinstitutioner, offentlige 

institutioner og myndigheder etc. En anden tendens herunder er en generel bevægelse fra valgte til 

ansatte ledere på forskellige niveauer, og en bevægelse mod bestyrelser med eksterne 

repræsentanter, men det er dog særligt her en tendens med store nationale variationer i forhold til 

omfang og mekanismer. Fælles er det dog, at det er en bevægelse, der i større eller mindre grad er 

sket på bekostning af ansattes og studerendes indflydelse. Endelig synes der også i visse lande at 

være sket en forøgelse af den eksterne styring og kontrol af universiteterne i modsætning til hvad 

man kunne forvente på baggrund af decentraliserings og deregulerings-elementerne i ‘New Public 

Management‟ ide-systemet. Bleiklie & Lægreid fremhæver eksempelvis i forhold til Norge, at der 

tilsyneladende er sket en forøgning i formaliseringen, intensiteten og kompleksiteten af 

kontrolforanstaltninger rettet mod universiteterne (Bleiklie og Lægreid 2003).  

   

Specifikt i forhold til udformningen af finansieringssystemer har udviklingen mod opfattelsen af 

universiteter som strategiske aktører fået en af de indbyggede modsætninger i ‘New Public 

Management‟ tilgangen til at træde frem. Der har således vist sig en konflikt mellem ønsket om at 

skabe markedslignende forhold gennem øget konkurrenceudsættelse af forskningsmidler i systemets 

eksterne strenge på den ene side og hensynet til skabelsen af et strategisk ledelses-rum for 

universiteterne som organisationer på den anden. Konflikten handler ikke mindst om at midlerne i 
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de eksterne strenge primært bevilges direkte til individ- eller gruppeniveau, og dermed reelt flytter 

store dele af de strategiske ledelsesbeslutninger til eksterne organer. Der er således en konflikt i 

forhold til hvilken balance, der skal være mellem forskellige prioriteringsniveauer. En løsning har i 

mange lande været introduktionen af performancebaserede basisbevillingsmodeller, hvormed det 

søges at sikre konkurrence, ‘accountability‘ og ledelsesrum i én og samme model. Denne bevægelse 

diskuteres i det følgende afsnit.    

 

Fremvæksten af performancebaserede basisbevillingsmodeller 

I løbet af 1990‘erne og i endnu højere grad i perioden efter årtusindeskiftet begyndte fokuseringen 

således i mange lande at dreje sig fra finansieringssystemets eksterne strenge tilbage i retning af 

allokeringen af basisbevillinger. Der skete her et skift fra basisbevillingsmodeller baseret på 

historiske kriterier i retning af modeller, hvor allokeringen af midler blev koblet til ‘performance‟ -

indikatorer (Geuna 2001; Geuna and Martin 2003, Foss Hansen 2010, Hicks 2010; Butler 2010). 

Der var altså tale om fremvæksten af eksterne, systemiske, retrospektive modeller, og også her hang 

forskydningen sammen med udviklingen af nye evalueringsformer, der muliggjorde design af nye 

modeller. Der var således tale om, at klassiske indikatorer knyttet til publicering og citering 

begyndte at blive brugt på stadigt mere sofistikerede måder, og i visse tilfælde også om at de internt 

videnskabelige indikatorer begyndte at blive suppleret med indikatorer orienteret mod forskningens 

samfundsmæssige gennemslag og kvalitet (Foss Hansen 2009: 15-16). Disse nye metoder blev 

således i stigende grad koblet direkte til ressourcefordelingen i forbindelse med institutionernes 

basismidler, således at målet ofte i højere grad blev legitimitet, produktivitet og ‘accountability‟ 

frem for organisatorisk læring og udvikling. Også dette er forhold, der, selvom de er sket i 

forskellig form og forskellig hastighed på tværs af OECD lande, har kunnet iagttages bredt (Whitley 

& Gläser 2007: 5).  

 

En væsentlig del af fundamentet for introduktionen af performancebaserede basisbevillingsmodeller 

blev lagt med udbredelsen af de internationale bibliometriske databaser, der med stadig større 

dækningsgrad og stadig mere avancerede teknikker har muliggjort flere og flere nye systemiske 

målings- og evalueringstyper. Den faktiske udvikling i spredningen af performancebaserede 

basisbevillingsmodeller er imidlertid sket i flere faser og i form af en række ganske forskellige 

modeller, der gør brug af vidt forskellige indikatorer. Der er således fra slutningen af 1980‘erne og 

frem til i dag vokset en lang række meget forskellige nationale basisbevillingsmodeller frem, der 
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adskiller sig i forhold til blandt andet evalueringsniveau, indikatorvalg, frekvens, formål, direkte og 

indirekte omkostninger samt omfordelende konsekvenser (Hicks 2010). I det følgende præsenteres 

tre centrale eksempler på nationale modeller. Det drejer sig om Englands og Australiens modeller, 

der begge har været pionerer på området, men med vidt forskellige udgangspunkt, og endeligt 

Norges model, der repræsenterer en helt tredje tilgang, og som samtidigt har været en væsentlig 

inspirationskilde i udviklingen af et tilsvarende dansk system.    

 

England var i den sammenhæng tidligst ude. Allerede i 1986 blev første udgave af den 

panelbaserede såkaldte ‘Research Assessment Excercise‟ (RAE) gennemført. Systemet har siden 

været udgangspunkt for fordeling af de nationale forskningsmidler og er efter 2001 blevet drevet i 

et samarbejde mellem de offentlige finansieringsorganer for videregående uddannelse i henholdsvis 

England, Skotland, Wales og Nordirland. RAE-systemet, der i 2008 blev gennemført i 6. runde, er 

baseret på ‟peer review‟, hvor et panel vurderer kvaliteten af forskningen på alle institutter i en 

disciplin eller på et givent forskningsområde. Det enkelte panels karaktergivning baserer sig på 4 

publikationer fra hver af de forskere, som institutterne har besluttet at inkludere i evalueringen samt 

på oversigtsmateriale, herunder data om ekstern finansiering, forskeruddannelsesaktivitet og 

anseelsesindikatorer. Mere end 90 pct. af basisforskningsbevillingerne til universiteterne udmøntes 

på basis af dette system, der dog i skrivende stund er i færd med at blive omdannet. Det nye system 

kaldet ‘Research Excellence Framework‟ (REF) tegner til at blive mere indikatorbaseret. Det 

påtænkes i den sammenhæng at opdele systemet i tre delelementer, fordi specielt 

samfundsvidenskab og humaniora passer dårligt ind i et citationsbaseret system. Det gælder dog 

også på andre områder som f.eks. de tekniske videnskaber og geografi, at der er behov for andre 

løsninger (Foss Hansen 2009: 33-35). 

 

Netop den mere indikatorbaserede tilgang, som det engelske system nu orienterer sig imod, har fra 

starten været udgangspunktet for et andet pionerlands model på dette område. Det drejer sig om det 

australske system, der blev introduceret i 1990 og har været i funktion med lidt variationer siden da 

(Gläser & Laudel 2007). Systemet monitorerer fire indikatorer: universiteternes evne til at tiltrække 

forskningsbevillinger uddelt i konkurrence, antallet af publikationer, antal masters og ph.d.-

studerende samt andelen af til tiden færdiggjorte masters og ph.d.- studerende. De omfordelende 

konsekvenser af dette system er dog noget mere begrænsede end de engelske. Der er tale om, at i 

gennemsnit 8 pct., af de australske universiteters budgetter fordeles gennem dette system. Også i 
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Australien er nyt system et i skrivende stund under udvikling. Dette synes at blive baseret på en 

større vifte af indikatorer (Foss Hansen 2009).  

 

Endelig har man også i Norge udviklet en finansieringsmodel, som skal stimulere til øget 

resultatopnåelse og kvalitet i den norske universitetssektor. Hensigten med systemet, der blev 

introduceret i 2002, har været at udvikle en model, som både er geografisk neutral, 

institutionsneutral og samtidig enkel, forudsigelig og baseret på objektive og målbare kriterier. 

Modellen er sammensat af tre delkomponenter: en basis-, undervisnings- og forskningskomponent. 

Basiskomponenten, der tager udgangspunkt i en historisk fastsat budgetramme, udgør ca. 60 pct. af 

den samlede bevilling og skal sikre stabil og langsigtet planlægning på institutionerne. 

Undervisningskomponenten er derimod resultatstyret og beregnes på baggrund af såkaldte 

studiepoint. Fordelingen af midler på baggrund af undervisningskomponenten udgør ca. 25 pct. af 

den samlede bevilling til institutionerne. Forskningskomponenten består dels af en strategisk del, 

som indeholder særskilte midler til ph.d.-stipendier, apparatur og øvrige strategiske 

forskningsbevillinger, dels en resultatbaseret omfordeling af forskningsmidler på grundlag af 

opnåede resultater på udvalgte indikatorer. Forskningskomponenten udgør samlet ca. 15 pct. af den 

samlede bevilling til institutionerne. Under den resultatbaserede omfordeling af forskningsmidler 

skelnes der mellem fire indikatorer; produktion af ph.d.-kandidater, graden af tildelte EU-midler, 

graden af tildelte forskningsrådsmidler og publiceringspoint. Den bibliometriske del af den norske 

model har i sig selv to overordnede formål. For det første oprettelsen af et nationalt 

forskningsregistreringssystem, som skal tilvejebringe pålidelige og systematiske data om norsk 

forskning. For det andet etableringen af en forskningsvurderingsmodel for al norsk forskning, som 

skal uddele point for forskningskvalitet til brug i ressourcefordelingen. Publiceringspoint beregnes 

via en publikationstælling, hvori der korrigeres for publiceringsform, niveau og forfatterandele. Der 

er etableret en central database, hvortil institutionerne rapporterer data om publicerede monografier 

samt artikler i tidsskrifter og antologier. Der er her tale om en klassificering af mere end 20.000 

tidsskrifter. Et helt centralt formål i forhold til denne del af systemet har været at skabe en 

universalmodel med ens indikatorer for alle fagområder. Publikationskomponenten omfordeler knap 

2 pct. af sektorens samlede budget, så der er ikke tale om store midler. Alligevel har systemet fået 

stor opmærksomhed og skabt diskussioner af og forøget bevidsthed om publiceringspraksis (Foss 

Hansen 2009; Danmarks Forskningspolitiske råd 2007; Schneider 2006). 
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Udover de tre nævnte modeller kan der peges på en lang række øvrige systemer, der er vokset frem 

i de seneste år. En nylig OECD rapport peger således på 13 lande, der allerede har indført denne 

type systemer, og herudover på en række øvrige lande, hvor de kan findes på regionalt niveau, samt 

yderligere en række lande, hvor det overvejes at indføre modeller af denne type (OECD 2010). Der 

er lande, der er blevet inspireret af den britiske model og har udviklet RAE-lignende systemer. Det 

gælder f.eks. Hong Kong og New Zealand. Der er også lande og regioner, der i højere grad 

orienterer sig mod citationer og internationale bibliometriske databaser. Det gælder eksempelvis 

Sverige og Flandern. Herimellem befinder der sig en række hybrider. Endelig er der også stadig en 

del lande uden denne type forskningsevalueringssystemer, f.eks. Schweiz, Canada og USA (Hicks 

2010; Foss Hansen 2009). Det gælder dog for stort set alle lande, at der er tale om systemer i 

konstant evolution. Af de 13 lande, der indgår i ovennævnte OECD rapport er det karakteristisk, at 

7 af disse i 2010 var i færd med at ændre deres systemer (Hicks 2010). Udviklingen illustrerer 

meget tydeligt, at det er en uhyre vanskelig øvelse at konstruere disse modeller, og at selv de lande 

der har længst erfaring med dem, langt fra synes at have fundet en holdbar langsigtet løsning på de 

indbyggede problemer. Faktisk er flere af pionererne på vej ret langt væk fra deres oprindelige 

udgangspunkter og starter således i nogle henseender næsten på ny igen. Det er derfor 

karakteristisk, at udviklingen i dag løber af mange forskellige spor, der alle forekommer at være ret 

‟trial and error‟ baserede, og at de fleste eksisterende modeller stadig er på et meget tidligt stadie 

og dermed forbundet med betydelige usikkerheder i forhold til konsekvenserne af dem (se nærmere 

i forhold til sidstnævnte i kapitel 4).  

 

Sammenfatning på tendenserne i udviklingen af finansieringssystemer fra 1980’erne og frem 

Der er i dette afsnit blevet peget på en række af de mest aktuelle tendenser i forhold til udviklingen 

af finansieringssystemer rettet mod universitetsforskningen som følge af den parallelle fremvækst af 

nye forvaltnings- og innovationspolitiske ide-systemer. Samlet set kan der i teoretiske termer i 

denne periode tales om en kraftig ‟layering‟ i antallet af virkemidler rettet mod fordelingen og 

anvendelsen af universiteternes forskningsmidler. Der kan samtidig tales om en situation, hvor de 

dominerende overordnede idebaserede forandringsimpulser i højere grad end tidligere er begyndt at 

løbe af flere parallelle spor i forfølgelsen af samme overordnede mål: at sikre at universiteternes 

forskning på transparent og målbar vis i højest mulig grad bidrager til forøget velstand. Det er 

imidlertid væsentligt at fremhæve, at der knytter sig en række begrænsninger til validiteten af disse 

trends for enkelt-lande. De dækker således over store nationale forskelle, hvor enkelte lande kan 



102 

 

afvige væsentligt fra de generelle tendenser (Geuna & Martin 2003; Lepori 2006). Der kan i den 

sammenhæng tales om spredningen af en form for meta-ideer, der ganske vist har en fælles 

overordnet betegnelse som eksempelvis ‘strategiske midler‘ eller ‘præstationsbaserede 

basisbevillingsmodeller‘, men som i praksis dækker over en meget lang række forskellige 

udformninger. Dertil kommer at disse forskellige meta-ideer sammensættes og vægtes forskelligt i 

forskellige lande. Geuna sammenfatter denne situation således: 

 

“EU countries implement different approaches to public university research funding, forming 

a continuum of possible funding configurations” (Geuna 2001: 625) 

 

Forskellene kommer blandt andet til udtryk i forhold til hvordan og i hvilket omfang forskellige 

evalueringsmetoder inddrages i ressourceallokeringen, og i forhold til hvornår, hvordan og hvor 

hurtigt nye finansieringsmekanismer er indført i forskellige lande (Geuna and Martin 2003; 

Auranen & Nieminen 2010). Det fremhæves ligeledes, at store dele af den eksisterende viden om 

udformningen af finansieringssystemer stadig er af anekdotisk karakter, fordi mange landes 

forskningsstatistikker er utilstrækkelige i forhold til at kortlægge forandringer i balancen mellem 

forskellige finansieringsmekanismer, og fordi sammenligning er vanskeligt mellem meget 

forskelligartede systemer (Lepori 2006). Udover at demonstrere en del af spændvidden i 

udformningen af systemer antyder den korte gennemgang også, hvordan sporafhængighed og 

nationale historisk institutionelle kontekster præger finansieringssystemers opståen og evolution og 

dermed bidrager til at fastholde forskelle trods konvergenspres (Whitley & Gläser 2007: 24). En 

væsentlig konklusion i litteraturen er således, at udviklingen af denne type 

forskningsfinansieringssystemer udviser stor variation på tværs af lande både i forhold til hvordan 

de er blevet institutionaliseret og forandret, og i forhold til hvordan de påvirker retningen og 

organiseringen af forskningen i de respektive lande. Dermed afspejler de i vidt omfang ikke blot 

forskellige landes forskellige organiseringer af den offentlige forskning, men også bredere nationale 

arbejdsmarkedsforhold og statslige karakteristika (Whitley & Gläser 2007: 24). Så selv om 

imitation og lån af modeller og ideer har spillet en væsentlig rolle i udbredelsen af denne type 

systemer, har deres implementering i praksis i vidt omfang båret præg af de fortsatte betydelige 

forskelle i hvordan forskningsmidler fordeles, hvordan de videnskabelige eliter er organiserede og 

interagerer med det politisk/bureaukratiske system og hvordan ansættelsesvilkår og 

karrieremuligheder for forskere er organiserede.  
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Det synes imidlertid at være en generel tendens, at væsentlige elementer af de traditionelle 

finansieringsmæssige mekanismer er blevet bevaret, og at de, selv om de er blevet presset af nye 

instrumenter og logikker i de fleste lande stadig bibeholder væsentlig betydning.  Endelig synes det 

også at være karakteristisk for de fleste lande, at udviklingen er sket evolutionært, snarere end som 

et abrupt paradigmeskift, og at der på ingen måde synes at have indfundet sig en ligevægtstilstand i 

relationen mellem den offentlige forskning og det politiske system. Det blev således i forhold til 

udviklingen på dette område for blot et par år siden fremhævet, at: ‟What we know about change 

has changed already‟ (Strehl et al 2007). Dette udsagn synes stadig i høj grad at have gyldighed på 

tværs af de europæiske lande. Endeligt skal det også afslutningsvis nævnes, at nogle af de 

allernyeste tilgængelige tal indikerer at de seneste års finanskrise i en række europæiske lande har 

haft dramatiske konsekvenser for både omfanget og karakteren af den offentlige finansiering af 

universitetsforskning. Men også her synes billedet at være præget af stor diversitet, hvor 

eksempelvis UK og Italien har oplevet meget store nedskæringer, mens eksempelvis de nordiske 

lande foreløbig synes at være sluppet med ingen eller meget begrænsede beskæringer (EUA 

2011)
16

.  

 

 

Sammenfatning 

I forhold til spørgsmålet om fællestræk i evolutionen af forskningsfinansieringsmodeller i et 

internationalt perspektiv er der i dette kapitel blevet redegjort for fremkomsten af en række centrale 

forsknings- og universitetspolitiske ideer og deres implikationer for udformningen af forskellige 

finansieringsmodeller over tid. Der kan således skematisk opstilles en række centrale ide-systemer, 

der i deres rene form repræsenterer hvert deres perspektiv på spørgsmålet om, hvordan 

universitetsforskningens finansieringssystem mest hensigtsmæssigt indrettes. Disse ide-systemer 

adskiller sig fra hinanden på en lang række dimensioner, som nedenstående tabel illustrerer.  

 

 

 

 

                                                 
16 Der knytter sig væsentlige usikkerheder til disse tal, men der synes dog at være tale om nogle overordnede trends med 

en vis gyldighed.  
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Figur 4: Ide-systemer bag udformningen af forskellige forskningsfinansieringsmodeller  
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forskning 

Ansat ledelse og 

bestyrelser med 

eksternt flertal 

med ansvar for 

intern prioritering 

Behov for styrket 

central ledelse, 

men med stærkt 

akademisk islæt 

Eksterne 

styrings-

muligheder  

Ingen Overordnet statslig 

prioritering mellem 

hovedområder 

Accept af 

samfundsmæssig 

styring 

Kontrakter 

Incitamenter 

Monitorering 

Strategi-udvikling 

Støtte til 

samarbejde og 

‘third mission‘ 

aktiviteter 

Universitet 

som 

organisation 

Løst koblede og 

meget 

differentierede 

organisationer  

Løst koblede og 

meget 

differentierede 

organisationer 

N/A Hierarkiske, 

strategiske 

enheds-

organisationer  

Organisationer 

med stærk central 

styringskapacitet 

og differentieret 

periferi 

Funktionel 

opdeling af 

det offentlige 

forsknings-

system 

Det akademiske 

system skal 

fungere autonomt 

i forhold til alle 

eksterne hensyn 

Det akademiske 

system skal fungere 

autonomt i forhold 

til alle eksterne 

hensyn 

Sektorforskning 

afgrænset fra den 

akademiske 

forskning 

N/A Multiple opgaver 

smelter sammen 

inden for én 

organisation  

Væsentligste 

aktørgruppe 

Det akademiske 

samfund - individ/ 

kollegialt niveau 

Det akademiske 

samfund gennem 

rådsstrukturen 

Civil-kulturen Det politiske 

niveau og 

Universitets-

ledelserne 

Det økonomiske 

system 

 

Der er, som tabellen illustrerer, tale om ide-systemer, der adskiller sig væsentligt i fokusområder, 

specificitet og kausale forståelser, men som ikke desto mindre alle over tid har fået væsentlige 

implikationer for finansieringen af universitetsforskningen. Der er for det første Humboldt-

modellen fra starten af 1800-tallet, der først og fremmest har fokus på universitets indre og ydre 

organisering og foreskriver basisbevillinger som den eneste bevillingsform. For det andet er der 
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‟Science Push‟-modellen fra efterkrigstidens første år, der med udgangspunkt i den lineære doktrin 

fokuserer på forskningens samfundsmæssige betydning i et vækst- og udviklingsperspektiv og 

argumenterer for autonomi og støtte til grundforskning som en forudsætning for at samfundet kan 

høste frugten af forskningsmæssige investeringer. Denne model blev (ganske vist mod Bush‘s egne 

oprindelige ideer) udgangspunktet for udbredelsen af finansierings-systemernes eksterne, men 

stadig akademisk orienterede streng. For det tredje er der sektor-modellen, der vandt frem mod 

slutningen af 1960‘erne og i løbet af 1970‘erne, og som først og fremmest fokuserer på den 

offentlige forsknings betydning for løsning af samfundsmæssige problemstillinger. Forestillingen i 

modellen er imidlertid, at denne form for forskning skal foregå isoleret fra den rene akademiske 

forskning, og at bevillingssystemerne derfor også skal opdeles. Endelig er der til sidst to modeller, 

der begge voksede frem i løbet af 1980‘erne, og som adskiller sig fra de forrige ved at have bredere 

fokusområder end blot forsknings- og universitetspolitikken. Der er på den ene side tale om ‘New 

Public Management‟-modellen, der anviser bud på en samling virkemidler, der mere handler om 

processer end mål, men som alligevel har væsentlige implikationer for finansierings-systemets 

udformning. Modellen foreskriver blandt andet konkurrence, kontraktualisering, evaluering, ledelse 

og opprioritering af ‘accountability‟-hensyn. Endelig er der på den anden side tale om 

innovationsmodellen, der er en meget blandet samling af mål, virkemidler og kausale forståelser. 

Modellen har ingen klare anvisninger på udformningen af finansieringssystemerne rettet mod 

universitetsforskningen, blandt andet som følge af en meget kompleks og differentieret forståelse af 

relationen mellem universitetsforskningen og erhvervslivet. Det er dog et gennemgående træk, at de 

forskellige varianter her indenfor fremhæver betydningen af diversificerede bevillingskanaler rettet 

mod organisationer med multiple roller, og at det fremhæves at finansieringssystemet skal tilskynde 

til at universiteterne åbner sig op mod samfundet i almindelighed og erhvervslivet i særdeleshed.  

 

Den periodisering, der kan opstilles på et idemæssigt plan, kan imidlertid ikke nødvendigvis 

genfindes i den praktiske politik. Der er i stedet tale om fremkomsten af fem idemæssige spor, der i 

dag sameksisterer og alle hver for sig og i forskellig grad påvirker udformningen af universiteternes 

forskningsfinansierings-systemer. Frem for som ovenfor at fremstille ide-systemerne som 

afgrænsede modeller bør man derfor, når fokus rettes mod den praktiske universitets- og 

forskningspolitik, anskue udviklingen som en evolutionær proces, hvor finansierings-systemerne 

gradvist har udviklet sig i takt med at nye ideer, nye krav, nye opgaver og nye aktørgrupper er 

kommet til. Der er ifølge dette udgangspunkt ikke nogen særlig dag eller hændelse, der markerer 
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overgangen fra et tillidsbaseret finansieringsregime til et konkurrence- og præstationsbaseret. Det er 

i stedet en transitionsproces, der har udviklet sig gradvist - særligt siden de tidligere 1980‘ere - og 

som fortsætter og spreder sig til nye områder i stadigt nye former (Sörlin 2007: 420). Dette 

evolutionære perspektiv er illustreret i nedenstående figur. Det centrale er her, at nye ideer og nye 

institutionelle elementer bygger oven på allerede eksisterende, og at hver ny periode hviler på 

fundamentet af den foregående og også inkorporerer centrale elementer herfra.    

 

Figur 5: Ideer og forandringsformer i evolutionen af forskningsfinansierings-modeller 

 

 
 

 

I den faktiske evolution i udformningen af finansierings-systemer rettet mod 

universitetsforskningen er der dermed i afhandlingens teoretiske termer sket en kontinuerlig 

omformning, forskydning og ‘layering‟ af nye elementer og nye ideer, men det er samtidig sket 

indenfor en genkendelig institutionel struktur, hvor centrale institutioner gennem hele 

forandringsprocessen har bevaret væsentlige positioner. Det gælder i denne sammenhæng særligt 

basisbevillingskomponenten, der måske nok har været under pres og som da også over tid har mistet 

betydning i de fleste systemer, men som ikke desto mindre i de fleste europæiske lande stadig er 

den væsentligste komponent i finansieringen af universitetsforskningen.  

1810-1945: Formulering og spredning af Humboldt modellen. 
Institutionalisering af basisbevillingssystem med fokus på forskningsfrihed, 
institutionel autonomi og integration af forskning og undervisning 

1945-1960: Bush doktrinen tilføjes og flytter fokus mod vækst og lineær 
overførsel af viden. Autonomi-synspunktet bevares, men layering af 
akademisk orienteret forskningsrådssystem 

1960-1980: Erosion af den sociale kontrakt som følge af massificering og 
sektorisering. Layering af  samfundsorienteret programforskning og ny 
demand pull forståelse - dog primært uden for universiteterne 

1980-2010: NPM og entreprenørielle ideer  overlejrer  den sociale kontrakt 
og drejer fokus mod innovation, effektivitet og accountability. Fase 1: 
Forskydning mod eksterne strategiske midler. Fase 2: Styrkelse af ledelse 
og introduktion af performancebaserede basisbevillingsmodeller 
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Fælles for alle lande er det dog, at der i disse processer er sket en udvidelse af antallet af aktører 

med interesse for og indflydelse på udformningen af forskningsfinansieringssystemer, og at der 

ligeledes er sket en udvidelse af repertoiret af virkemidler, der kan tages i brug henblik på at påvirke 

fordelingen og anvendelsen af universiteternes forskningsmidler. Det er således på den ene side 

centralt for ideerne rettet mod universitetssektoren, at feltets grænser ikke har været entydige. 

Grænserne er særligt med introduktionen af de nyeste ide-systemer ekspanderet væsentligt, således 

at nye aktører og institutionelle logikker er kommet til samtidig med at grænsefladerne mod andre 

politik-områder er blevet mere utydelige. Det er på den anden side ligeledes centralt, at der i denne 

proces er sket en ‘layering‟ af virkemidler og forandringsdimensioner, således at både kriterie-

dimensionen, balance-dimensionen og ledelses-/styringsdimensionen fra 1980‘erne og frem 

parallelt og mere eller mindre permanent er kommet til at optræde på den universitets- og 

forskningspolitiske reformdagsorden.  
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4. Forskningsfinansiering som styringsmekanisme 

 

 

Indledning  

På baggrund af det forrige kapitels gennemgang af internationale fællestræk i evolutionen af 

finansieringssystemer bliver der i dette kapitel mere eksplicit fokuseret på den rolle og udformning 

disse systemer typisk har i dag på tværs af lande. Fokus drejes dermed fra et udviklings-perspektiv 

mod et ‟state of the art‟-perspektiv. Der redegøres indledningsvist for finansieringssystemernes 

betydning som styringsinstrumenter og deres samspil med øvrige statslige styringsmekanismer. 

Finansieringssystemernes væsentligste komponenter og deres indbyrdes relation gennemgås 

efterfølgende, og der fremhæves i den sammenhæng centrale fordele og ulemper ved forskellige 

finansieringskanaler. Der fokuseres i den sammenhæng såvel på de dominerende diskussioner som 

den sparsomme evidens, der findes i forhold til de finansieringsmæssige spørgsmål, der her er i 

fokus. Afslutningsvis er der en sammenfattende diskussion, der leder frem mod de følgende 

kapitler.   

 

 

Finansieringssystemet som styringsinstrument  

 

“Funding mirrors salient features of policy and also reveals, in empirical terms, the 

ambitions that governments and other actors have with higher education and research” 

(Sörlin 2007: 417). 

 

Finansieringssystemet fremstår på tværs af lande i dag som regeringers væsentligste 

styringsmekanisme i forhold til den traditionelt autonome universitetsforskning (Nieminen 2005: 

85). Nogle går endda så langt som at gøre spørgsmål om finansiering synonymt med udformningen 

af universitets- og forskningspolitik i det hele taget
17

 (Edquist 2003: 208). Som det allerede er 

                                                 
17 Edquist definerer ‗science policy‘ som: ‗the designation given to the purposeful, politically-framed activity of 

funding research with public money‘. 
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fremgået, handler finansieringsspørgsmål ikke kun om fastsættelsen af omfanget af de samlede 

offentlige midler, der allokeres til forskningen, som den fremtrædende fokusering på forskellige 

BNP-mål ellers nogle gange kunne indikere (Sörlin 2007: 414). Det handler i mindst lige så høj 

grad om den indbyrdes vægtning af forskellige bevillingskanaler med forskellige karakteristika og 

formål, samt om udformningen af allokeringskriterier for hver kanal (Lepori et al 2007: 85). 

Forskningsfinansierings-beslutninger er med andre ord intimt knyttet til bredere universitets- og 

forskningspolitiske målsætninger, og de er dermed hovedelementer i den statslige værktøjskasse, 

der skal sikre, at universiteterne opfylder den brede vifte af samfundsmæssige målsætninger, der 

opstilles for dem.  

 

Påvirkningen af universitetsforskningen gennem finansieringssystemet sker overordnet ved 

fastsættelsen, prioriteringen og tildelingen af midler til ønskede aktiviteter, og herunder ved i 

stigende grad at opstille økonomiske incitamenter, der skal sikre at det ønskede output maksimeres 

inden for de ressourcemæssige rammer (Jongbloed 2004). Af øvrige væsentlige statslige 

styringsmekanismer, der fra centralt hold kan tages i anvendelse med henblik på at påvirke 

universitetsforskningen er der først og fremmest regulering gennem generel regel- og lovstyring, 

kontraktstyring, samt direkte ordrestyring. Der knytter sig imidlertid en række begrænsninger til 

disse øvrige styringsmekanismer, som først og fremmest hænger sammen med hensynet til 

universiteternes traditionelle, lovfæstede autonomi og herunder hensynet til den individuelle 

forskningsfrihed. Derudover kan styrkelsen af de forskellige ledelses-lag på universiteterne være et 

mere indirekte middel til at påvirke forskningen og den interne prioritering af midler, men også 

dette instrument har som følge af betydelig informationsasymmetri væsentlige begrænsninger. 

Disse forhold gør finansieringssystemet og den generelle ressourcestyring til den mekanisme, 

hvorigennem universitetsforskningens omfang, retning og udførelsesvilkår mest direkte kan 

underlægges politisk indflydelse.  

 

At finansieringssystemet er det væsentligste instrument i den statslige værktøjskasse, betyder 

imidlertid ikke, at det som en del af den hierarkiske styringsrelation, der løber gennem den 

parlamentariske styringskæde, er den eneste betydningsfulde relation for universitetsforskningen i 

styringsmæssig forstand. Tværtimod er det i almindelighed en væsentlig selvstændig pointe, at 

styringsimpulser antager mange former og kommer mange steder fra (Antonsen & Beck Jørgensen 

2000). Dette gælder i særdeleshed på universitetsområdet, der trods udviklingerne beskrevet i sidste 
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kapitel stadig i mange henseender er kendetegnet ved en betydelig grad af vertikal decentralisering 

og organisatorisk autonomisering. Det betyder, at politisk administrative reformforsøg ofte kan 

dekobles fra den faglige kerne (Foss Hansen 2000: 278; Braun 1998). Det gælder her, at styring 

også i høj grad kommer fra siden gennem netværk og internationale relationer af både akademisk og 

bredere samfundsmæssig karakter, nedefra gennem den enkelte forskers faglighed og professionelle 

værdier, og mere diffust udefra gennem de normer og traditioner, der bidrager til at regulere 

sektoren. Netop disse ikke-hierarkiske styringsimpulser samt en udpræget grad af 

informationsasymmetri sætter som ovenfor nævnt væsentlige begrænsninger for betydningen af 

hierarkisk styring, og dermed også for betydningen af den styring, der kan gennemføres gennem 

finansieringssystemet. Det gælder ligeledes, at udformningen af nationale finansieringssystemer 

langtfra finder sted på et ‟tabula rasa‟. Som forrige kapitel viste, lagres nye elementer ovenpå 

allerede eksisterende, og nye incitamenter skal derfor indtænkes i et komplekst institutionelt set up, 

der både kan svække og forstærke effekten af forandringer. Trods alle disse forbehold opfattes 

styring af ressourcestrømme dog stadig som et særdeles kraftigt statsligt instrument, hvis det bruges 

aktivt.      

 

Det gælder også i denne sammenhæng, at finansieringssystemet naturligvis ikke er et mål i sig selv, 

men blot et instrument, der i samspil med andre mekanismer, skal bidrage til at sikre målopfyldelse. 

Finansieringssystemet er imidlertid ofte grundlaget for brugen af andre hierarkiske 

styringsmekanismer, og dermed bør bevillingsbeslutninger og øvrige ‘governance‘-forhold i mange 

henseender betragtes som to sider af samme sag (Jongbloed 2004). Spørgsmål om eksempelvis 

autonomi og kontrol kan ikke meningsfuldt diskuteres afkoblet fra den overordnede 

finansieringssituation, hvor karakteren, omfanget, evaluerings- og afrapporteringskravene knyttet til 

forskellige bevillingskanaler direkte påvirker både det interne og det eksterne handlingsrum for 

såvel universiteter som helhed, som for fakulteter, institutter, centre, forskergrupper og sågar 

individuelle forskere. Dermed er forskningsfinansierings-systemet ikke blot et statsligt 

styringsinstrument, der tages i anvendelse på regerings- og ministerieniveau, men også en 

mekanisme, der inden for de givne statslige rammer kan benyttes – og i stigende grad bliver 

benyttet - på alle øvrige niveauer i universitetssystemet fra bestyrelser og rektorater til dekan-, 

institut- og centerlederniveau.  
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Med dette udgangspunkt er det ikke overraskende, at spørgsmål om ændringer i finansieringen af 

universiteternes forskning, hvad enten det angår fastsættelsen af omfanget af det samlede beløb, 

prioriteringen mellem områder, vægtningen mellem forskellige bevillingskanaler, skabelsen af nye 

kanaler eller formuleringen af nye allokeringskriterier, er blandt de mest omdiskuterede temaer 

såvel i den almindelige offentlige universitets- og forskningspolitiske debat som i den akademiske 

litteratur inden for ‟Higher Education‟- og ‟Science Policy‟-studier (Sörlin 2007). Som både 

akademiske og offentlige diskussioner afslører, får de mere eller mindre stående diskussioner om 

udformningen af forskningsfinansieringssystemer ikke mindst næring af den kolossale spændvidde, 

der kan observeres i forståelsen af hvilken grad af styring og kontrol, der er hensigtsmæssig i 

forbindelse med allokeringen af midler, samt af de vanskeligheder der knytter sig til at afbalancere 

de forskellige ideer og hensyn, som finansieringssystemets forskellige komponenter repræsenterer 

(jf. kapitel 3).    

 

 

Finansieringssystemets komponenter 

Som forrige kapitel viste, afspejler finansieringssystemets komponenter ikke bare 

universitetsforskningens forskellige funktioner men også en række forskellige underliggende ide-

systemer. I takt med at universitetets roller og funktioner er blevet udvidet, aktørkredsen er vokset, 

og målsætningerne rettet mod universitetsforskningen er ekspanderet, er også 

finansieringssystemets kompleksitet øget. Hvor det i forhold til det Humboldtske universitets to 

kerneopgaver, forskning og undervisning, oprindeligt var vurderingen, at der primært var behov for 

basisbevillinger, er der med den lineære doktrin blevet tilføjet akademisk orienterede forskningsråd, 

med sektor-doktrinen samfundsorienterede programbevillinger og endeligt er der særligt med 

universitetsforskningens indtog på den innovationspolitiske dagsorden kommet en række nye 

opgaver til, der igennem en politisk optik fordrer nye bevillingsmæssige incitamenter og 

mekanismer (se eksempelvis Senker et al 1999: 7; Geuna: 2001: 617 for oversigter over 

målsætninger). Dertil kommer stadigt voksende ‟accountability‟- og effektivitetshensyn som 

ligeledes udfordrer eksisterende bevillingssystemer. 

 

Universiteternes forskningsfinansieringssystemers har derfor i de fleste lande udviklet sig til ganske 

heterogene systemer med relativt mange forskellige komponenter. Hvor der i mange lande frem til 

slutningen af 1960‘erne var tale om tostrengede systemer med basisbevillingssystemet på den ene 
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side og et ‟bottom up‟ baseret forskningsrådssystem på den anden side, er der nu i takt med 

ekspansionen i samfundsmæssige forventninger til universiteternes forskning typisk fremvokset 

komplekse, multistrengede systemer med både ‟bottom up‘ og ‟top down‟ elementer. Det gælder 

ligeledes, at der på tværs af lande i stigende grad benyttes kombinationer af både prospektive og 

retrospektive allokeringskriterier i forhold til såvel basisbevillinger som eksterne midler (Lepori et 

al 2007: 372).  

 

Grundlæggende opererer hovedparten af de europæiske lande med varianter af det to- eller 

flerstrengede system, der som udgangspunkt sikrer, at forskere altid har mindst to forskellige 

finansieringskilder at søge midler fra
18

. Sigtet hermed er dels at minimere risikoen for, at 

forskningsprojekter af høj kvalitet bremses som følge af tilfældigheder, fejlvurderinger eller lokale 

magtforhold, og dels at sikre, at der af hensyn til kvaliteten er konkurrence om de tilgængelige 

midler. Samtidig er der gennem de eksterne strenge også mulighed for at øremærke 

forskningsmidler og således rette dem mod områder, der fra politisk side vurderes som væsentlige 

(Foss Hansen 1996: 22; Aagaard 2000). Baggrunden for oprettelsen af de flerstrengede 

bevillingssystemer er derudover det forhold, at den væsentligste del af de offentlige 

forskningsudgifter i de fleste lande er bundet i forskningssystemets grundlæggende organisering og 

herunder i basisbevillingerne til institutioner, fakulteter og institutter. Det betyder, at 

forskningssystemet som helhed er præget af en relativt høj grad af stabilitet og træghed. Det bliver 

derfor opfattet som væsentligt med en gruppe mere dynamiske midler, der kan målrettes mod 

særlige indsatsområder, hvor de forventes at have betydelig strategisk betydning for blandt andet 

forskningens fornyelse, samfundsmæssige forhold og økonomisk vækst (Ståhle 1992: 218). 

 

Trods diversiteten på tværs af lande i udformningen af bevillingsmodeller, og fremkomsten af flere 

og flere institutionelle hybrider, fremstår der alligevel, når mange lande analyseres i sammenhæng, 

en række fællestræk og mønstre i udformningen af finansieringssystemer (Sörlin 2007: 414). Med 

udgangspunkt i disse fællestræk kan der analytisk skelnes mellem en række distinkte 

hovedkomponenter, der i forskellige blandinger indgår i de fleste landes universitære 

forskningsfinansierings-systemer. Disse komponenter, der skematisk er fremstillet i nedenstående 

figur, karakteriseres i det følgende.  

                                                 
18 USA er her en prominent undtagelse, hvor basisbevillinger stort set er fraværende som komponent i 

finansieringssystemet. Se f.eks Cozzens 2007 for en gennemgang af det amerikanske system.  
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Figur 6: Forskningsfinansieringssystemets komponenter  
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Basisbevillinger 

Hovedkomponenten i de fleste OECD-landes forskningsfinansieringssystemer rettet mod 

universiteterne er det, vi i Danmark i flæng betegner som enten basisbevillinger eller basismidler. 

Midlerne i denne streng, der ikke på forhånd er bundet til anvendelse indenfor afgrænsede 

fagområder eller temaer, vil typisk være relativt stabile og forudsigelige over tid. 

Basisbevillingernes opgave har som udgangspunkt været at dække de faste driftsudgifter samt basal 

infrastruktur relateret til universiteternes forskningsopgave og dermed sikre institutionernes 

grundlæggende og langsigtede aktiviteter (Benner & Sandström 2000b: 443; Aagaard 2000). Som 

de væsentligste fordele ved basismidler fremhæves det som oftest, at de typisk sikrer uafhængighed 

og kontinuitet i forskningsindsatsen ved at give en høj grad af budget-sikkerhed og dermed kan 

bidrage til at sikre en langsigtet kvalitet i grundforskningen ud fra den opfattelse, at det tager mange 

år at opbygge gode forskningsmiljøer. Det fremhæves ligeledes at basismidler samtidig styrker 

omstillingsberedskabet og ledelseskapaciteten på de enkelte institutioner ved at tilvejebringe 

muligheden for at gennemføre strukturelle forandringer og strategiske prioriteringer. Med de nye 

Private midler 

Offentlige midler Universitetsforskning 

Internationale midler 
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krav, der jf. forrige kapitel stilles til universiteterne, er basismidlerne også af afgørende betydning 

for finansieringen af organisationernes stadigt voksende opgaver i forhold til internationalisering, 

monitorering, HR, ‟tech trans‟ etc. Endeligt opfattes basismidler ofte også i kraft af den idemæssige 

forankring i Humboldt-modellen som garant for sikringen af universitetets bredere demokratiske, 

kulturelle og dannelsesmæssige funktion samt som fundamentet for den forskningsbaserede 

undervisning. Basisbevillingskomponenten har således en form, der gør at den har kunnet finde en 

central plads i ganske forskellige finansieringssystemer og i forfølgelsen af ganske forskellige 

politiske målsætninger.  

 

Basismidler tildeles som oftest institutionerne samlet, hvorefter de i princippet internt kan allokeres 

frit. Dog er der i hovedreglen tale om en budgetmæssig opdeling mellem undervisnings- og 

forskningsbevillinger. Rammeprincippet har imidlertid ikke altid været gældende for allokeringen 

via denne kanal. I de fleste lande var der således tidligere oftest tale om detaljerede ‟line item‟-

bevillinger, hvor midler, og dermed også forhandlinger, i princippet var bundet til hver enkelt 

udgiftspost. Der var her tale om meget stive systemer med relativt begrænsede muligheder for 

omflytning eller opsparing, som oftest gav få incitamenter til effektiv ressourceudnyttelse. Der er i 

dag bred enighed om, at denne budgetteringsform med detaljeret udgiftsstyring er uhensigtsmæssig 

på grund af høje transaktionsomkostninger som følge af centralisering. Det fremhæves også, at den 

er skadelig for innovation på lavere organisationsniveauer, og at den skaber tilskyndelse til 

‘gaming‟ ved overdrivelse af udgiftsbehov og afbrænding af uforbrugte midler mod udløbet af 

budgetteringsperioder (Salmi & Hauptman 2006: 4). Endelig opfattes et sådant detaljeret 

bevillingssystem også som uforeneligt med det fremvoksende syn på universiteter som autonome, 

strategiske aktører, hvor der på ledelsesmæssigt plan skal være mulighed for at prioritere 

anvendelsen af midler internt på institutionerne.  

 

Som afløsning for den detaljerede budgetprocedure er der inden for rammestyringsmodellen opstået 

en række forskellige allokeringsmekanismer, der i stedet tages i brug i forhold til 

basisbevillingskomponenten. Der kan lidt forenklet tales om to typer af allokeringsmekanismer, der 

kan genfindes i forskellige lande i form af henholdsvis en forhandlingsmodel og en formelbaseret 

model, der hver især yderligere kan underopdeles. I praksis er der imidlertid i de fleste lande tale 

om hybrider af flere af disse mekanismer i forbindelse med fordelingen af basisbevillinger til 

forskning.  
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i. På den ene side er der den mekanisme, der i de fleste lande afløste den detaljerede 

budgetmodel. Der er her tale om en forhandlingsmodel baseret på historiske kriterier, der i 

mange tilfælde opstod i en sammenblanding mellem input-indikatorer som eksempelvis 

antal ansatte og antal studerende og mere ‟ad hoc‟-prægede beslutninger. Med historiske 

kriterier henvises der til en model, hvor udgangspunktet for fastsættelsen af nye bevillinger 

er det foregående års niveau, og hvor der så gennem forhandlinger inkrementelt kan justeres 

op eller ned. Forhandlingsmodellen er dermed i mange henseender en fortsættelse af ‟line 

item‟-modellen idet det samlede beløb stadig indirekte afspejler summeringen af en række 

tidligere inputfaktorer, der videreføres fra år til år, men til forskel fra den oprindelige model 

gives midlerne altså her under en samlet ramme med forholdsvis fri dispositionsret (Vagstad 

et al 2007: 8). I enkelte lande, herunder eksempelvis Holland, kan der imidlertid også findes 

forhandlingsmodeller delvist baseret på output-/performance-kriterier. Det gælder stadig for 

langt de fleste lande, at historiske kriterier spiller en betydelig rolle for allokeringen af 

basisbevillinger.  

 

ii. På den anden side er der en række formelbaserede varianter, der kan tage udgangspunkt i 

såvel input- som output-indikatorer. Uanset om der gøres brug af den ene eller den anden 

type indikatorer (eller en blanding), er der tale om en fordelingsmekanisme, hvor 

bevillingsstørrelser fastsættes matematisk på baggrund af fastsatte takster for en række 

indikatorer. Tendensen er som vist i forrige kapitel i de seneste år gået i retning af øget brug 

af output-/performance-kriterier med udgangspunkt i en opfattelse af at et 

basisbevillingssystem baseret udelukkende på historiske kriterier vil mangle incitamenter til 

kvalitet og effektivitet, fordi der her er begrænset sammenhæng mellem finansiering og 

performance. Det oftest fremførte argument er i den sammenhæng, at der derfor bør indføres 

kriterier for fordelingen af basisforskningsmidler i forhold til kvalitet, produktion og 

resultatopfyldelse. Formålet med indførelsen af denne type finansieringsmodeller er 

overordnet set at skabe nogle incitaments- og monitoreringsstrukturer, der får organisationer 

som helhed – og i sidste ende de enkelte ansatte – til at handle i overensstemmelse med 

statens ønsker. Udgangspunktet er ofte ‘Principal Agent‘-teoriens karakteristika, der kan 

oversættes til spørgsmålet om hvilke monitorerings- og incitamentsstrukturer, der bedst får 

agenter til at handle i overensstemmelse med principalens ønsker. Ud fra dette perspektiv 
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kan brugen af indikatorer forklares med principalens behov for kontrol og ses som et forsøg 

på at minimere informationsasymmetrien. Der er således et meget klart ‘New Public 

Management‟ element i disse modeller, men det er som oftest i de konkrete udformninger 

blandet med både traditionelle universitets-ideer og nyere innovationspolitiske rationaler. Af 

mere specifikke formål med introduktionen af denne type modeller nævnes således 

ressource-koncentration, transparens, ‘accountability‘ styrkelse af kvalitet, 

internationalisering og belønning af excellens (Hicks 2010). I forhold til output-

indikatorerne er det væsentligt at fremhæve, at der kan være tale om både internt 

videnskabelige indikatorer som ‟peer review‟-baserede resultater, publikations- og 

citationstællinger og eksternt orienterede indikatorer som patenter, ‟spin off‟-virksomheder, 

samarbejdsaftaler mm. Foss Hansen (2010: 4) skelner mellem tre hovedkategorier af 

forskningsindikatorer, der yderligere kan underopdeles i en meget lang række af 

underindikatorer. Under det, der betegnes som 1. ordens indikatorer, er der både 

inputindikatorer som eksempelvis evnen til at tiltrække eksterne midler; procesindikatorer 

som eksempelvis konference- og seminar-aktivitet, strukturindikatorer som andel af 

forskningsaktive ansatte og forskellige mål for antal ph.d.-studerende; outputindikatorer som 

eksempelvis publikations- og citationstællinger; og endelig effektindikatorer som forskellige 

mål for kommercialiserings- og ‘tech trans‟-aktiviteter. Under betegnelsen 2. ordens 

indikatorer gemmer der sig en række aggregerede mål. Der kan her nævnes ‟Journal Impact 

Factor‟ (JFI), der siger noget om tidsskrifters karakteristika; samt det såkaldte H-index, der 

på individuelt niveau eksempelvis kan benyttes til at fremhæve forskere med mange højt 

citerede artikler. Endelig er der de såkaldte 3. ordens indikatorer, der eksempelvis omfatter 

ratings uddelt på baggrund af ‟peer review‟-vurderinger af forskellige forskningsenheder. 

Der kan i den forbindelse være tale om forskellige udvidede ‟peer review‟-former, der 

blandt andet kan basere sig på både 1. og 2. ordens indikatorer. Denne række af indikatorer 

kan kombineres på forskellig vis, som det blev illustreret i forrige kapitel i forbindelse med 

gennemgangen af udvalgte nationale modeller, men det er karakteristisk, at samtlige 

indikatorer har væsentlige begrænsninger, og at der ikke kan peges på eksempler på 

uproblematisk brug af disse i finansierings-øjemed
19

. Der er en række konkrete fordele, 

ulemper og dilemmaer, der skal afvejes mod hinanden, når en præstationsbaseret 

finansieringsmodel skal opstilles. Det skyldes ikke mindst at forskning er en kompleks og 

                                                 
19 For mere uddybende diskussioner omkring forskellige typer af performance indikatorer og deres begrænsninger se 

eksempelvis  Kjølhede & Hansson 2011, Gulbrandsen & Slipersæter 2007; Foss Hansen & Jørgensen 1995. 
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multidimensionel aktivitet, og at forskellige indikatorer måler forskellige dimensioner og 

har forskellige ønskede og uønskede effekter. Det er således ikke muligt at tilgodese alle 

aspekter af forskningsudførelsen i en enkelt model. Konkret vil der skulle træffes nogle valg 

af både normativ og praktisk karakter i forhold til eksempelvis spørgsmål om modellernes 

betydning i forhold til: risikovillighed i valg af forskningsemner og metoder; vægtning af 

forskellige publikationsformer og formidling; kvantitet vs. kvalitet; kvalitet vs. relevans; 

autonomi vs. kontrol; blød vs. hård videnskab; disciplinære vs. tværdisciplinære områder; 

grundforskning vs. anvendt forskning, nationalsprog vs. engelsk vs. andre sprog, 

skævvridning i forhold til universiteters andre opgaver, balance mellem præstationsbaserede 

midler og ordinære basismidler; datamæssig validitet vs. ressourcemæssige omkostninger 

etc.. Forskellige lande har, som vist i kapitel 3 valgt forskellige balancepunkter mellem disse 

dimensioner og adskiller sig således væsentligt fra hinanden.   

 

I forhold til basisbevillingskomponenten er der således i en række lande sket en bevægelse i retning 

af det, der betegnes som ex post eller retrospektive systemiske evalueringer som udgangspunkt for 

ressourcefordeling på institutionsniveau. Denne type bevillingsmodel står i visse henseender i 

modsætning til de kriterier, der benyttes i forbindelse med bevillingerne i den eksterne streng, der 

gennemgås nedenfor, hvor der typisk uddeles bevillinger til individer eller forskergrupper med 

udgangspunkt i mere prospektive evalueringer (der dog som oftest også har betydelige retrospektive 

elementer).  

 

Eksterne offentlige bevillinger 

Udover basisbevillingerne er de fleste offentlige finansieringssystemers anden hovedkomponent 

det, der oftest betegnes som den eksterne streng i det tostrengede forskningsbevillingssystem. Der 

er her tale om afgrænsede bevillinger, der gives direkte til specifikke projekter, temaer eller 

aktiviteter, oftest for en fastsat tidsperiode, og som regel til specifikke sub-enheder eller 

enkeltforskere (Lepori et al 2007: 374). Det gælder for hovedparten af disse bevillinger, at der for at 

sikre et armslængde-princip er indsat et organ mellem staten som bevillingsgiver og 

forskersamfundet som modtager.  Hvor der tidligere i de fleste lande var tale om et reelt tostrenget 

system, hvor eksterne midler til universitetsforskningen i hovedreglen blev kanaliseret gennem et 

akademisk orienteret forskningsrådssystem, er der nu i almindelighed tale om meget heterogene 

multistrengede systemer, hvor der er stor differentiering imellem typer af bevillingsgivere, typer af 
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aktiviteter, der finansieres, og de allokeringskriterier, der tages i anvendelse. Der kan skelnes 

mellem fire hovedtyper af bevillingsgivere inden for denne streng, hvoraf de tre første kan opfattes 

som eksponenter for tre af de ide-systemer, der blev præsenteret i forrige kapitel
20

:  

 

i. For det første er der det, der ovenfor blev betegnet som akademisk orienterede 

forskningsråd. Disse finansieringsorganer er typisk karakteriserede ved i udpræget grad at 

afspejle den universitære disciplinopdeling og ved i helt overvejende grad at støtte 

nysgerrighedsdrevne, forskerinitierede projekter på baggrund af rent internt videnskabelige 

vurderingskriterier bedømt i det traditionelle ‟peer review‟-system (Benner & Sandström 

2000b: 444; Braun 1998). Denne bevillingskanal, der typisk føres tilbage til den lineære 

model, var tidligere det dominerende element i den eksterne streng, men er i de seneste 

årtier blevet suppleret med en række nye former.   

 

ii. For det andet er der midler direkte fra ministerier og andre offentlige organer, der uddeles til 

projekter eller opgaver uden om de formelle forskningsrådssystemer (Braun 1998). 

Hovedparten af forskellige sektorministeriers forskningsmidler er i de fleste lande i 

hovedreglen gået til særlige sektorforskningsinstitutioner, men en mindre del af disse midler 

har dog også tilflydt universitetsforskningen. I visse lande, herunder Sverige, og efter 

fusionsprocessen i 2007 også Danmark, er grænsen mellem sektorforskning og 

universitetsforskning dog vanskelig at drage, og tendensen er dog også generelt at flere og 

flere af denne type opgaver i dag udføres i universitets-regi. Typisk har 

allokeringskriterierne i denne eksterne streng været mindre formaliserede og mindre 

akademisk orienterede end dem, der har været anvendt inden for den etablerede 

forskningsrådsstruktur, og bevillingsbeslutninger har således ofte fundet sted på 

embedsmandsniveau. 

 

iii. For det tredje er der, det der kan betegnes som ‘mission‟-orienterede forskningsråd, der har 

til formål at finansiere strategisk forskning. Begrebet strategisk forskning har ikke nogen 

entydig definition, men det afspejler ønsket om at igangsætte forskning på områder af 

national interesse, hvor der defineres behov for at opdyrke vidensområder, som på 

mellemlang sigt antages at føre til erhvervsmæssig og velfærdsmæssig anvendelse (Floris, 

                                                 
20 Braun (1998) opererer med tre typer af forskningsfinansierende organer i den eksterne streng, som nogenlunde 

modsvarer de tre første i min typologi. Dertil er der så tilføjet en ekstra variant.  
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1995: 13-14; Aagaard 2000).  Det vil typisk være indenfor specificerede områder som 

eksempelvis bioteknologi, IT, nanoteknologi, sundhed, miljøteknologi eller andet (Braun 

1993: 142). I modsætning til de akademisk orienterede ‟bottom up‟-organer er der her tale 

om politisk udpegede områder, der ofte går på tværs af traditionelle disciplin-opdelinger og 

ofte også gør brug af evalueringskriterier, der er bredere end den traditionelle ‟peer review‘-

tilgang; evt. gennem involvering af brugere. Det gælder dog stadig for en række af denne 

type bevillinger, at der kan være gode muligheder for forskerinitierede projekter indenfor 

brede, tematiske rammer, og at disse også i høj grad kan stimulere til øget 

grundforskningsaktivitet på nye områder på grundforskningens egne vilkår. Der er 

imidlertid også mange eksempler på mere snævre, topstyrede og kortsigtede 

forskningsprogrammer, der er direkte anvendelsesorienterede, og som derfor bidrager til 

fornyelse på andre måder og i andre kundskabsformer end grundforskningen. Endeligt er det 

også karakteristisk, at denne type bevillinger typisk gives til større grupper eller konsortier, 

frem for primært til individniveau eller smågruppe-niveau som i den akademisk orienterede 

streng. 

 

iv. Endelig er der for det fjerde en heterogen gruppe af særlige fonde, der typisk er placeret 

uden for den formelle forskningsrådsstruktur, og som oftest er oprettet med et specifikt 

formål for øje. Der kan være tale om overvejende internt videnskabeligt motiverede formål 

som forskeruddannelse eller skabelsen af større grundforsknings-‟centres of excellence‟, 

men der kan også være tale om mere eksternt motiverede formål som eksempelvis skabelsen 

af tværdisciplinære, tværinstitutionelle og tværsektorielle forskningsmæssige fyrtårne inden 

for forskellige områder eller brancher. Danske eksempler kunne her være henholdsvis 

Grundforskningsfonden og Højteknologifonden. 

 

Den eksterne offentlige forskningsbevillingsstreng rummer altså en række ganske forskellige 

kanaler, der oftest opgøres samlet, men ikke desto mindre dækker over ganske betydelig diversitet 

og ganske forskelligartede bagvedliggende ide-systemer. Et på overfladen ens forhold mellem 

basisbevillinger og eksterne, offentlige midler i to lande kan dermed i praksis dække over vidt 

forskellige finansieringsstrukturer, hvor det ene land i princippet kan allokere hovedparten af de 

eksterne midler til forskerinitierede grundforskningsprojekter samt forskeruddannelse, mens et 

andet kan vælge at placere tyngden i den eksterne streng inden for den strategiske eller 
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anvendelsesorienterede forskning. Forskydninger inden for den eksterne streng mellem både fri og 

strategisk forskning og mellem store og små bevillinger kan dermed være lige så betydningsfulde 

for karakteren af det samlede bevillingssystem som forskydninger mellem basisbevillinger og 

eksterne midler under ét. Det er derfor væsentligt at fremhæve, at en simpel skelnen mellem fri og 

strategisk forskning inden for den eksterne streng udvisker alle nuancer mellem de mange, 

varierende former for virkemidler, der i praksis kan observeres (Kallerud 2010). Der kan i denne 

sammenhæng blandt andet henvises til det, der betegnes som ‘Pasteurs kvadrant‘, der skelner 

mellem grundforskning rettet mod ren erkendelse (med Niels Bohr som eksempel) og mere 

anvendelsesorienteret grundforskning (eksemplificeret ved Pasteur) og således viser, at der inden 

for den samlede grundforskningskategori kan identificeres væsensforskellige forskningsformer 

(Stokes 1997).  

 

Internationale midler 

Derudover er også internationale midler af stigende betydning i forskningsfinansieringssystemet. 

Der er også her en række forskellige kanaler, hvoraf EU-midlerne dog er de væsentligste i en 

europæisk kontekst. EU-midlerne har tidligere været karakteriseret ved en betydelig grad af 

anvendelsesorientering, men der er nu med oprettelsen af ‟European Research Council‟ (ERC) 

blevet tilføjet et væsentligt grundforskningselement til denne kanal, hvor internt videnskabelige 

kvalitetskriterier vægtes særdeles højt. Der er dog også en række andre internationale kilder 

tilgængelige for danske universitetsforskere. Herunder er der eksempelvis hjemhentet betydelige 

midler fra det amerikanske ‟National Institute of Health‟ (NIH) i de senere år.  

 

Private midler 

Som den sidste komponent i universiteternes forskningsfinansierings-systemer er der endelig også 

de private forskningsmidler, der allokeres til universiteterne. Også de private midler kan tilflyde 

universitetsforskningen i meget forskellig form. Der kan være tale om private fonde, der inden for 

mere eller mindre specialiserede områder modtager ansøgninger på samme vis som statslige 

forskningsråd, og på den baggrund bevilliger betydelige midler til såvel grundforskning som 

anvendt forskning. Derudover kan der være tale om private midler, der gennem konkrete 

samarbejdsprojekter mellem virksomheder og universitetsforskere finder vej til universiteterne. 

Samarbejdsprojekter af denne karakter kan orientere sig mod alt fra helt basal grundforskning til det 

meget anvendelsesorienterede. Endelig kan der også være tale om decideret kontraktforskning, hvor 
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universitetsforskere udfører nøje specificerede, anvendelsesorienterede forskningsopgaver for 

private virksomheder.    

 

Det er fælles for såvel de internationale bevillinger som de private midler, at staten ikke direkte kan 

påvirke disse bevillingsstrømme. Det betyder imidlertid ikke, at de er uden betydning for 

indretningen af det øvrige offentlige forskningsfinansierings-system. Tværtimod opfattes netop 

disse kanaler i stigende grad som særligt betydningsfulde, og der indbygges derfor ofte 

selvstændige incitamenter i de offentlige kanaler som tilskyndelse til indsatsen for at tiltrække 

bevillinger af denne karakter. Disse tilskyndelser kan eksempelvis indbygges i 

allokeringskriterierne i forhold til universiteternes basisbevillinger. Ligeledes findes der en række 

eksempler på tilskud eller fradrag rettet mod private virksomheder, der indgår i samarbejde med 

offentlige forskningsinstitutioner.    

 

Det gælder i øvrigt for de eksterne bevillingskanaler som helhed, at der typisk er en sammenhæng 

mellem omfanget af eksterne midler og graden af overhead, der tildeles universiteterne. I 

almindelighed er det således, at lande, der har en meget høj andel af eksterne midler i den samlede 

finansiering også opererer med høje overheadsatser for derigennem at kompensere for de direkte og 

indirekte udgifter, der i andre lande primært dækkes af basisbevillinger. USA er her et godt 

eksempel på et nationalt system med lave eller ikke-eksisterende basisbevillinger og høje overhead-

takster. En række analyser inden for det seneste årti har imidlertid vist, at der i en række lande er 

store strukturelle underskud i forskningsfinansieringen som følge af utilstrækkelige overheadsatser 

og/eller høje medfinansieringskrav. Tendensen går derfor i de mange lande i retning af såkaldte ‟full 

cost‟-modeller, der opererer med en mere præcis fastsættelse af de reelle omkostninger ved 

hjemhentning af eksterne midler. Særligt Storbritannien, Holland og Sverige har her været tidligt 

ude med udarbejdelsen af sådanne modeller (LMS 2011: 9). Også på EU-plan advokeres der for 

øget brug af ‟full cost-modeller‘ (EUA 2008). Generelt gælder det, at jo højere andel de eksterne 

midler udgør af de samlede forskningsbevillinger, jo mere påtrængende bliver denne type 

kompensationsspørgsmål.    
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Udformning af finansieringsmekanismer: diskussioner og evidens   

Der kan på et generelt plan siges at knytte sig forskellige fordele og ulemper til 

forskningsfinansieringssystemets forskellige komponenter (se eksempelvis Strehl 2007; Salmi & 

Hauptman 2006; Strehl et al 2006). Der vil i det følgende blive fokuseret på diskussionerne i 

forhold til henholdsvis forskydninger i balancen mellem basismidler og eksterne midler og brugen 

af performancebaserede basisbevillingsmodeller. Der redegøres i den sammenhæng for de fordele 

og ulemper, der typisk diskuteres i litteraturen og refereres herunder til den ganske sparsomme 

evidens, der rent faktisk eksisterer i forhold til disse spørgsmål. Det er i den forbindelse væsentligt 

at holde sig for øje, at betydningen af disse fordele og ulemper i høj grad knytter sig til de enkelte 

kanalers præcise udformning og den specifikke kontekst, de indgår i, og altså ikke nødvendigvis til 

de enkelte komponenter per se. Diskussionernes generelle argumenter fremføres i det følgende, men 

altså ud fra den betragtning, at de kun bør betragtes som pejlepunkter, når konkrete fordele og 

ulemper ved specifikke nationale modeludformninger diskuteres.    

 

Balancen mellem basismidler og eksterne midler 

Spørgsmålet om konsekvenserne af forskydninger fra basismidler i retning af eksterne midler har 

været blandt de mest omdiskuterede i forhold udformningen af finansieringssystemer rettet mod 

universitetsforskningen (Auranen & Nieminen 2010). Der har i den sammenhæng været både 

optimistiske og pessimistiske vurderinger af forandringernes betydning for universiteters centrale 

sociale og økonomiske rolle (se eksempelvis Rosenberg & Nelson 1994; Martin & Etzkowitz 2000; 

Martin 2003 samt Larsen 2011 for overviews). Særligt konsekvenserne for den akademiske 

forsknings rolle og betydning som følge af en øget ekstern orientering i forhold til allokeringen af 

konkurrencemidler har været omdebatteret (Gulbrandsen & Smeby 2005).  

 

Skeptikere har peget på uintenderede negative konsekvenser i form af en svækkelse af langsigtet 

grundforskning, forandrede forskningsdagsordener, pres på den åbne forskning og en nedbrydning 

af universiteternes traditionelle kerneopgaver, forskning og undervisning (Slaughter & Rhoades 

1996; Vavakova 1998; Geuna 2001; Nelson 2001; Geuna and Nesta 2003). Der er således blevet 

argumenteret for, at øget ekstern orientering over tid eroderer ―the academic heartland‖ (Clark 

1998), og at forøget kontraktforskning og øget privat finansiering vil tvinge universiteterne til at 

udføre mere og mere kortsigtet, anvendelsesorienteret forskning og udredningsarbejde på 

bekostning af traditionel akademisk grundforskning (Geuna 2001; Geuna and Nesta, 2003; Nelson 
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2001; Auranen & Nieminen 2010). Disse udviklingstræk underminerer ifølge kritikerne ansvaret for 

skabelsen af den langsigtede vidensopbygning, og er blevet betegnet som ―drift of epistemic 

criteria‖ (Elzinga 1983) eller ―the skewing problem‖ (Florida and Cohen 1999). 

 

Det fremhæves ligeledes som et problem, at konkurrencemidlerne ofte er skævt fordelt, og at ikke 

alle områder har lige gode muligheder for at tiltrække eksterne midler. Det giver altså vanskeligere 

vilkår for forskning, der ikke er tilgodeset af øremærkede midler. Om dette skal opfattes som en 

styrke eller svaghed ved konkurrencemidler afhænger dog helt af betragterens synspunkt. Fortalere 

for øget konkurrenceudsættelse opfatter netop dette forhold som en af styrkerne ved den eksterne 

streng, fordi det skaber mulighed for at koncentrere midler på færre, større og stærkere enheder. En 

mere væsentlig og mere generel indvending knytter sig til den mængde arbejde, der knytter sig til 

selve ansøgningsprocessen. Det opfattes i almindelighed som meget ressourcekrævende at søge 

eksterne midler. Det gælder specielt for EU-midler, men er også i høj grad relevant i forhold til 

andre eksterne kanaler. Påstanden er således, at øget konkurrenceudsættelse fører til øget 

bureaukrati og administration. En anden væsentlig indvending retter sig mod betydningen for 

universiteternes evne til at agere selvstændigt. Argumentet er her, at store andele af eksterne midler 

reducerer universiteternes råde- og handlerum. Ledelseskompetencen flyttes dermed væk fra 

universiteterne og ud i eksterne organer, der kommer til at dominere den forskningsmæssige 

dagsorden. Frygten er i den forbindelse blandt andet, at universiteterne bliver tvunget til at orientere 

sig mod penge frem for kompetencer. Dilemmaer i forhold til institutionernes strategiske ledelses-

rum kan i øvrigt forstærkes på sigt i forbindelse med krav om indlejring af eksternt finansierede 

centre.  Endeligt argumenteres der også for, at øget ekstern finansiering eroderer den 

forskningsbaserede undervisning; blandt andet som følge af øget frikøb af forskningsaktive 

undervisere og vanskelighederne ved at opretholde en bred vidensbase.  

 

På den anden side er det imidlertid også blevet fremhævet, at universitetsforskere som følge af de 

finansieringsmæssige forandringer tværtimod blot har fået flere bevillingsmuligheder, og at det er 

muligt at balancere interne videnskabelige kriterier og eksterne private eller samfundsmæssige 

interesser – endda ofte på måder hvor de forskellige hensyn befrugter hinanden. Argumentet er 

således blandt andet, at ændringerne i finansieringsmekanismer ikke i nogen særlig grad har 

påvirket forskningsaktiviteten og publikationsadfærden (Albert 2003; Behrens and Gray 2001; Van 

Looy et al. 2004). Tværtimod er det blevet hævdet, at konvergensen mellem akademisk orienterede 
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bevillinger og eksternt orienterede bevillingskanaler kan resultere i øget fleksibilitet og autonomi 

for forskere og institutioner (Benner & Sandström 2000a; Gulbrandsen & Smeby 2005). I stedet for 

at være et spørgsmål om enten-eller karakteriserer det ifølge disse argumenter de succesfulde 

universiteter og universitetsforskere, at de evner at kombinere akademisk excellens med industrielle 

kontakter og/eller markedsorienterede innovationer (Godin and Gingras 2000; Van Looy et al. 

2004; Gulbrandsen & Smeby 2005). Endelig har blandt andre Rip (1994), Braun (1993) og 

Slipersæter et al (2007) beskrevet hvordan akademiske interesser kan komme til at dominere 

dagsordenen i selv ‟mission‟-orienterede forskningsråd og dermed kan reducere indflydelsen fra nye 

politiske agendaer og andre eksterne faktorer. 

 

Præstationsbaserede basisbevillingsmodeller 

Ved siden af spørgsmålet om balancen mellem basismidler og eksterne midler har også spørgsmålet 

om konsekvenserne af indførslen af præstationsbaserede basisbevillingsmodeller været intenst 

diskuteret i de seneste årtier. Udgangspunktet for diskussionerne har ofte været de vanskeligheder, 

der knytter sig til selve udformningen af et operationelt system, som det blev illustreret ovenfor. 

Der kan i litteraturen findes en række generelle fordele og ulemper relateret til brugen af 

præstationsbaserede forskningsfinansieringsmodeller, men det gælder her i endnu højere grad end i 

forhold til udformningen af eksterne bevillingsstrenge, at diskussionerne afhænger meget af de 

konkrete modeludformninger, der er valgt i forskellige lande. Den store spændvidde gør, at mere 

generaliserede diskussioner ofte bliver af begrænset værdi. Derfor vil flere af de relevante 

diskussioner også først mere udtømmende blive berørt i denne afhandlings empiriske analyse i 

forbindelse med de overvejelser, der har knyttet sig til forsøgene på at introducere sådanne modeller 

i det danske system.   

 

I litteraturen fremhæves det generelt, at indikatorbaserede finansieringsmodeller ideelt set fungerer 

meritokratisk ved at koble ressourcer og præstationer og således belønne god forskning. Samtidig 

sikres en højere grad af ‘accountability‟ og transparens fordi tilsyneladende objektive kriterier giver 

stor gennemsigtighed i allokeringen af offentlige midler. Det hævdes ligeledes, at konkurrence giver 

øgede incitamenter til effektivitet og produktivitet på både individuelt og institutionelt plan ligesom 

koncentration af ressourcer vil give de stærkeste enheder bedre muligheder for at konkurrere 

internationalt (Geuna 2003). Det fremhæves også, at de kvantitative metoder indlejret i modellerne 

kan pege på nogle trends, som det forskningspolitiske system bør forholde sig til, men at der, for at 
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det forskningspolitiske system kan gøre dette, kræves en solid baggrundsviden af 

videnskabsteoretisk og domænespecifik art (Wallin 2005; Weingart 2005).   

 

Der knytter sig imidlertid også en række problemer til brugen af denne type finansieringssystemer 

på forskningsområdet. Det fremhæves blandt andet, at modellerne ofte fremmer risikoavers adfærd, 

og at der, når komplekse opgaver reduceres til kvantificerbare mål, kan opstå uheldige incitamenter 

til sub-optimering af parametre. Yderligere problemer knytter sig til sammenligneligheden mellem 

forskningsfelter og discipliner, hvor der findes store forskelle i publiceringspraksis, citeringsadfærd 

osv. og hvor indikatorbaserede modeller også ofte vil fremme den disciplinære forskning på 

bekostning af den tværdisciplinære. Dertil fremhæves det, at der knytter sig meget betydelige både 

direkte og indirekte omkostninger til denne type systemer, og at disse ofte undervurderes eller 

ignoreres. Endeligt fremhæves det også, at denne type modeller kan virke hæmmende for 

forskellige typer af forskningssamarbejde. Samlet er der altså en opfattelse af, at formaliserede 

indikatorbaserede evalueringssystemer risikerer at få en uønsket disciplinerende effekt på forskere, 

organisationer og forskningssystemet som helhed (Van Raan 2005).  

 

Det fremhæves ligeledes, at en anden konsekvens kan være en bevægelse fra et bredt til et snævert 

nyttebegreb i forhold til den offentlige forskning. Argumentet er, at kombinationen af ‘New Public 

Management‟-rationaler og innovationspolitiske ideer fremmer fokuseringen på kvantificerbare 

økonomiske indikatorer, og dermed kommer til at underkende eller underprioritere bredere nytte-

effekter. Der er således blevet argumenteret for, at de virkemidler som de dominerende 

forvaltningspolitiske strømninger anviser, får betydning for forskningssektorens mål ved at bidrage 

til at definere hvilke værdier, der overhovedet kan forfølges, fordi indikatoranvendelsen 

understøtter kvantificerbare aspekter af forskningen, mens mere diffuse men stadig væsentlige 

temaer risikerer at blive nedprioriteret. Som eksempler på sidstnævnte, der vanskeligere lader sig 

indfange i indikatorform, kan nævnes forskningens rolle som vidensberedskab, betydningen for 

undervisningen og forskningens bredere demokratiske betydning i form af udviklingen af principper 

for viden, ret, moral, individ, kultur, mv. Ved at konkretisere videnskabens effekt i henholdsvis 

økonomiske termer (anvendelighed) eller kvantitative termer (publikationer, citationer, patenter, 

mv.) bliver prisen for aggregerbarhed og økonomiske relevanskriterier let, at kun resultater, der kan 

opgøres i dette perspektiv, fremstår som legitime (Budtz Pedersen 2008; Mejlgaard og Aagaard 

2009). Et tilsvarende, men delvist modsatrettet, argument kan dog ligeledes fremhæves. Fordi der 
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knytter sig endnu større vanskeligheder til at finde velegnede indikatorer for universiteternes 

vidensprednings-aktiviteter end for den traditionelle akademiske forskning, risikerer formaliserede 

indikator-baserede systemer at dreje opmærksomheden væk fra universitetets ‟third mission‟-

forpligtigelse til fordel for de internt videnskabelige kriterier (Hicks 2010). Dermed kan resultatet i 

praksis blive en opprioritering af klassiske videnskabsidealer på bekostning af nyere 

innovationspolitiske krav. Denne problemstilling afspejler først og fremmest de metodiske 

problemer, der knytter sig til at opstille indikatorer for eksempelvis videnspredning, patentering, 

kommercialisering og anden entreprenøriel aktivitet (se eksempelvis Kjølhede & Hansson 2011 

samt Gulbrandsen & Slipersæter 2007 for diskussioner af disse problemstillinger).  

 

Empirisk evidens 

Det gælder imidlertid for disse diskussioner, at argumenterne, hvad enten de er positive eller 

negative i forhold til udviklingens retning, ofte i højere grad er spekulative og anekdotiske end 

solidt empirisk funderede. Laudel (2006) formulerer karakteren af den tilgængelige viden således:  

 

“our knowledge about how funding mechanisms influence the content of knowledge 

production is fragmented at best, especially with regard to specific effects of 

particular funding mechanisms” (Laudel 2006: 490) 

 

Der er efterhånden et væsentligt antal studier, der har udforsket visse af disse spørgsmål, men 

resultaterne er generelt svage, tvetydige og/eller med begrænset generaliseringspotentiale (Se 

Larsen 2011 for en oversigt). Eksempelvis er landespecifik komparativ information om 

sammenhængen mellem faktisk forskningsoutput og omfanget og kompositionen af 

forskningsfinansierings-systemer således i store træk fraværende (Geuna and Martin 2003; Liefner 

2003). I et af de få tilgængelige studier viser Auranen & Nieminen (2010), at der kan observeres 

store forskelle i forskellige landes finansieringssystemer med hensyn til grad af konkurrence-

orientering, men ingen ligefrem sammenhæng mellem brugen af incitamenter og akademisk output. 

Studiet stiller spørgsmålstegn ved om finansielle incitamenter fremmer publikationsproduktion og 

kvalitet, og fremhæver behovet for også at fokusere på andre ikke-finansielle faktorer med 

betydning for forskningsproduktionen (se også Himanen et al. 2009 for lignende konklusioner).  
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Det gælder ligeledes, at spørgsmålet om sammenhængen mellem koncentration af ressourcer 

gennem nye finansieringsmekanismer og forskningsoutput afslører et noget mudret billede (Geuna 

2001: 621). Mens der er en vis konsensus omkring stordriftsfordele i forhold til universiteternes 

undervisningsopgave, er den empiriske evidens noget mere blandet, når fokus rettes mod 

forskningsproduktionen (Geuna 2001; Bonaccorsi 2005). Flere studier har vist, at det inden for 

mange videnskabelige områder synes at gælde, at der kun er positiv korrelation mellem akademisk 

produktion og antallet af forskningsgruppemedlemmer indtil en gruppestørrelse omkring 6-8 

personer, hvorefter der ikke kan påvises nogen ekstra gevinst ved at udvide antallet yderligere. Der 

er dog indikationer på at den optimale gruppe-størrelse indenfor visse områder kan være lavere. 

Eksempler på sådanne videnskabelige områder findes her inden for samfundsvidenskab, humaniora 

og inden for visse teoretiske dele af naturvidenskaben.  Det gælder ligeledes, at disse grupper kan 

udføre frontlinje-forskning, uanset om de er indlejret i et lille eller stort miljø på afdeling-

/institutniveau. Endeligt gælder det også, at der ikke synes at være nogen sammenhæng mellem 

universitetsstørrelse og forskningsproduktivitet (SPRU 2003). Et interessant nyere svensk studie 

peger i den forbindelse på, at store såkaldte excellens-satsninger ikke leder til bedre forskning målt i 

bibliometriske termer. På baggrund af en gennemgang af 19 konsortier af denne type konkluderes 

det, at der i samtlige tilfælde i forhold til forskningsproduktionens kvalitet har været tale om status 

quo eller en svag forringelse i forhold til niveauet før bevillingen. Samtidig indikeres det, at denne 

type satsninger forstærker nogle af de skævheder, der i forvejen findes i bevillingssystemet, og 

herunder særligt synes at øge eksklusionen af kvinder i toppen af forskningshierarkiet (Sandström et 

al 2010).  

 

Heller ikke i forhold til spørgsmålet om balancen mellem grundforskning og anvendt forskning 

synes der at kunne identificeres klare trends som følge af forandringerne i 

forskningsfinansieringssystemerne. Data fra førende amerikanske forskningsuniversiteter viser 

eksempelvis at grundforskningsandelen på disse institutioner ikke er blevet reduceret som følge af 

ændrede finansieringsregimer med forøget vægt på kommercialisering (Nelson 2001). Samme 

resultat er fremhævet i helt nyt litteraturstudie, der dog samtidig fremhæver vanskelighederne ved at 

skelne mellem grundforskning og anvendt forskning som en mulig forklaring på den manglende 

klare evidens (Larsen 2011: 7). Der kan således, jf. Stokes (1997), være sket en bevægelse fra den 

rene grundforskning i retning af den mere strategiske grundforskning, uden at det kan aflæses i 
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officielle statistikker. Larsen (2011) fremhæver studier, der indikerer at en sådan bevægelse har 

fundet sted.  

 

Endelig gælder det også i forhold til direkte privat finansiering af universitetsforskning og 

samarbejde med private virksomheder, at såvel negative som positive effekter i forhold til 

akademisk output har været vanskelige at dokumentere (Gulbrandsen & Smeby 2005). På den ene 

side har to nordamerikanske studier vist, at universitetsforskere med finansiering og/eller 

samarbejde med industrien har haft en højere videnskabelig produktion end sammenlignelige 

kollegaer uden disse eksterne relationer (Blumenthal et al. 1996; Godin 1998). På den anden side 

har en række andre empiriske studier vist, at korrelationen mellem ekstern finansiering og antallet 

af publikationer er svag (Kyvik 1991). En lignende konklusion er senere gentaget af Gulbrandsen & 

Smeby (2005), der finder at akademisk og entreprenørielt output overordnet set hverken er positivt 

eller negativt korreleret. I nogle af de seneste studier synes der dog at være bevægelser mod en 

enighed om, at kommercielt orienterede aktiviteter i overvejende grad er positivt korreleret med 

traditionelt akademisk arbejde, men det fremhæves dog også, at der er særdeles sparsom viden om 

hvorfor og under hvilke omstændigheder denne positive korrelation opstår (Larsen 2011: 7). 

Endeligt fremhæves det også, at kommercielt orienterede aktiviteter i visse tilfælde fører til 

publikations-forsinkelser og restriktioner i forhold til spredningen af resultater.   

 

I forlængelse heraf synes der også at være ret sparsom evidens for at øget ‟academic enterprise‟ fra 

universiteternes side giver det ønskede eller forventede afkast i form af samfundsmæssig vækst. 

Selvom der gennem finansieringssystemer og øvrige styringssystemer er blevet indbygget kraftige 

incitamenter til at styrke kommercialiserings-aktiviteter har resultaterne hidtil været blandede ifølge 

litteraturen. Policy-initiativer på dette område har på denne baggrund været kritiseret for at være 

baseret på anekdotisk evidens fra ganske få (amerikanske) universiteter, der har haft stor succes 

med et begrænset antal patenter, og det er blevet fremhævet, at de politiske forventninger til disse 

aktiviteter ofte er særdeles urealistiske (Larsen 2011: 7).  

 

Det gælder på samme måde i forhold til konsekvenserne af introduktionen af præstationsbaserede 

basisbevillingsmodeller, at den tilgængelige evidens er sparsom, tvetydig og generelt af meget ringe 

værdi i generaliseringsøjemed, fordi der er store forskelle mellem ikke blot de enkelte nationale 

modeller, men også de institutionelle kontekster, de implementeres i. Butler (2010) fremhæver 
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således, at evaluering af effekter af præstationsbaserede basisbevillingsmodeller er en uhyre 

vanskelig opgave, og at det formentlig forklarer, hvorfor litteraturen flyder over med termer som 

‘sandsynligvis‘ og ‘potentielt‘, mens der er udbredt mangel på detaljerede og metodisk robuste 

studier (se også Whitley & Gläser 2007 for lignende konklusioner). Butler gennemgår syv af de 

mere solide studier, men konstaterer, at der ikke synes at være nogle klare, tværgående 

konklusioner. Tværtimod er der i alle eksempler tale om meget komplicerede spørgsmål og 

multiple, mulige svar og korrelationer.   

 

Gläser er dog en smule mindre tilbageholdende og peger på en række generelle konsekvenser, som 

synes at knytte sig fælles til alle former for nationale retrospektive evalueringssystemer med 

ressourcefordelende betydning - uanset om evalueringsenheden er universiteter, fakulteter, 

discipliner eller andet, uanset om evalueringsmetoden er ‘peer review‟ eller indikatorbaseret, og 

uanset om fordelingskonsekvenserne er store eller små (Gläser 2007: 257):   

 

 Der er en tendens til at institutionerne viderefører de overordnede finansieringsmodeller til 

lavere niveauer.  

 Der er en tendens til øget institutionel støtte til forskningen – herunder især til eksterne 

ansøgningsprocedurer 

 Der er tendenser til nye ansættelsespraksisser med større vægt på forskning, og herunder 

særligt publiceringsstærke medarbejdere 

 Der er en tendens til interne omstruktureringer med fokus på kritisk masse og 

tværdisciplinært samarbejde 

 Der er en tendens til stigende pres på individuelle forskere ved brug af kvantitative 

indikatorer.  

 

Hvis vi bevæger fra det generelle niveau til det nationale kan der findes nogle lidt klarere 

konklusioner, men selv disse er behæftet med stor usikkerhed. Det bedst undersøgte af denne type 

systemer er ikke overraskende det engelske. Foss Hansen (2009) fremhæver på baggrund af en 

gennemgang af litteraturen, at RAE-systemet har ført til en styrkelse af den allerede etablerede 

orden, d. v. s. at det har forstærket de etablerede discipliners og universiteters position (der henvises 

her til Barker 2007). Dette er sket på bekostning af flerfaglige og tværfaglige områder samt mere 

anvendelsesorienteret forskning. Det fremhæves herudover, at systemet har skabt et transfermarked 
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og derved forøget mobiliteten blandt de bedste forskere. Der er dog næppe tale om en ønskværdig 

form for mobilitet, da systemet har fremmet strategisk adfærd, hvor institutterne har spekuleret i, 

hvilke forskere de med fordel kunne inkludere henholdsvis ekskludere fra evalueringsprocessen 

med sigte på at optimere deres rating. Der har derudover været rejst spørgsmål i relation til 

karakterskalaerne, som har været kritiseret for i betydeligt omfang at være åbne for fortolkning, og 

derved begrænse systemets konsistens på tværs. Der har i den sammenhæng også været rejst 

spørgsmål i relation til konsistensen i panelernes arbejdsform. Endeligt har også systemets 

påvirkning af forskernes adfærd været intenst debatteret. Har systemet ført til publiceringsinflation? 

Har det ført til prioritering af sikker forskning frem for innovativ og mere risikovillig forskning? 

Har det ført til øget adskillelse af forskning og undervisning og nedprioritering af undervisningen? 

Selvom spørgsmålene er svære at besvare entydigt, er der indikationer på, at svarene er ja ifølge 

Foss Hansen (Foss Hansen 2009; Genua & Martin 2003).  Det er i den forbindelse interessant, at det 

britiske systems reelle omfordelende konsekvenser med tiden er blevet meget begrænset. En 

undersøgelse af 2001 uddelingen peger således på, at den reelle omfordeling mellem universiteterne 

var yderst begrænset, trods de store samlede summer, der var i spil (Sastry & Bekhradnia 2006 her 

citeret fra Hicks 2010)
21

. Det fremhæves dog samtidig, at systemet stadig kan have store faktiske 

konsekvenser fordi universiteter orienterer sig lige så meget efter prestige som bevillinger (Hicks 

2010). 

 

Også både det australske og det norske systems bibliometrisk orienterede opbygning er blevet 

undersøgt. I forhold til det australske system har Butler (2003) vist, hvordan modellens ensidige 

fokusering på antallet af publikationer havde en positiv effekt på kvantiteten, men en negativ 

indflydelse på kvaliteten af de publicerede artikler. De hidtidige erfaringer fra Norge synes at være 

mere positive, hvilket formentlig blandt andet hænger sammen med niveaudelingen i denne model. 

Analyser viser således, at der har været en vækst i den videnskabelige produktion efter systemets 

indførelse på både niveau 1 og 2, men det fremhæves også, at da perioden samtidig har været 

karakteriseret ved en vækst i den offentlige forskningsfinansiering, er det vanskeligt at afgøre i 

hvilket omfang væksten skyldes introduktionen af evalueringssystemet henholdsvis de forøgede 

ressourcer (Sivertsen 2009). Det rapporteres ligeledes fra både Norge og Australien, at 

opmærksomheden omkring systemerne langt overstiger de reelle omfordelende konsekvenser, 

hvilket peger på at selv relativt små midler – i det mindste på relativt kort sigt – kan få stor 

                                                 
21 Butler (2010) fremhæver dog, at 2008 uddelingen som følge af ændrede kriterier havde store omfordelende 

konsekvenser, der særligt ramte elite-universiteterne i negativ retning.  
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indflydelse på adfærden i universitetssektoren. Som antydet ovenfor er der imidlertid også studier, 

der antyder at effekten mindskes betragteligt, når evalueringerne gentages (Hicks 2010).  

 

 

Sammenfattende synes konklusionen således på baggrund af den samlede evidens-gennemgang at 

være, at det er muligt at præstere godt (og dårligt) under ganske forskellige finansieringsvilkår 

(Sörlin 2007). Der synes med andre ord ikke at være nogen oplagt sammenhæng mellem særlige 

finansieringsmekanismer, forskningsaktivitet, akademisk output og samfundsmæssigt udbytte. Der 

findes godt nok en lang række økonometriske studier, der på et overordnet plan påviser et stort 

udbytte af offentligt finansieret forskning (se eksempelvis Martin & Tang 2007 for en oversigt), 

men der er en påfaldende mangel på studier, der peger på hvilke finansieringsinstrumenter, der 

optimerer disse investeringer. Der synes i stedet at være tale om resultater af komplekse samspil 

mellem forskellige finansieringskanaler, der tilsammen skaber incitamenter til stabilitet eller 

forandring i forskellige nationale systemer – og somme tider endda begge dele på samme tid 

(Auranen & Nieminen 2010, Benner & Sandstrøm 2000a; Geuna 1999). Det understreger dermed 

også en fremherskende pointe i litteraturen: at forskningsaktivitet og forskningsoutput er relateret til 

en lang række andre faktorer end finansieringsmæssige incitamenter og politiske målsætninger 

(Jongbloed 2007).  

 

På baggrund af ovenstående er det således påfaldende, at de samme tendenser i 

finansieringssystemernes udformning trods nationale variationer kan genfindes på tværs af en lang 

række lande, men uden at det tilsyneladende i noget særligt omfang forekommer at være baseret på 

positive, dokumenterede erfaringer. Det er i den sammenhæng interessant, hvad der så er årsagerne 

til modellernes fremvækst og politiske popularitet, når de fleste hidtidige erfaringer i bedste fald må 

betegnes som blandede, og når indførelsen i så godt som alle lande har været genstand for meget 

stærk universitetsintern modstand. Teoretisk kan der peges på isomorfisme og imitation bag 

spredningen af ideer, men det er væsentligt at fremhæve, at modellerne også opfylder andre hensyn 

end de rent output-relaterede, som eksempelvis ‘accountability‟- og transparens-behov, og det er 

måske nærmere her end i de faktiske resultater i forhold til kvalitet og effektivitet, at modellernes 

politiske appel skal findes.  
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Sammenfatning 

Som det gælder for de forskellige typer af mekanismer, der benyttes til fordeling af basisbevillinger, 

gælder det også for forskningsfinansierings-systemet som helhed, at det mix af forskellige 

bevillingsstrenge, de indbyrdes vægtninger imellem dem og de kriterier, der er tilknyttet, varierer 

betydeligt fra land til land. Der er således tale om landespecifikke variationer, der dels er resultatet 

af særlige nationale udviklingstræk, og dels afspejler forskellige opfattelser af såvel universiteters 

rolle og funktion i samfundet, som spørgsmål om graden og udformningen af den styring og 

kontrol, der opfattes som nødvendig for at sikre effektivitet, ‟accountability‟ og højest muligt 

samfundsmæssigt afkast (Lepori et al 2007: 88; Jongbloed & Vossensteyn 2001: 129). Der kan 

således populært fremstillet tales om forskellige blandingsforhold mellem forskellige 

bagvedliggende ide-systemer, hvor den nationale, historisk institutionelle baggrund spiller en 

afgørende rolle for at forstå hvorfor og hvordan enkelte nationale systemer har fået deres form.   

 

Det er således karakteristisk, at forskellige hensyn og forskellige ideer trækker i forskellig retning i 

forbindelse med udformningen af et forskningsfinansierings-system for universiteterne. Det er 

ligeledes karakteristisk, at de forskellige komponenter i finansieringssystemet, der i udgangspunktet 

repræsenterede forskellige lag i evolutionen af systemet også over tid er kommet til at absorbere 

elementer fra sameksisterende ide-systemer. Det gælder således for basisbevillingskomponenten, 

der i udgangspunktet repræsenterede finansieringssystemets første lag, at det over tid også har 

optaget andre ide-systemer. Det gælder eksempelvis basismidlernes bidrag til universiteternes nye 

aktiviteter og øgede administration, og det gælder introduktionen af præstationsbaserede 

bevillingsmekanismer, der repræsenterer forvaltningspolitikkens indtog, men samtidig også tager 

udgangspunkt i traditionelle internt videnskabelige kvalitetskriterier. For andre kanaler gælder det 

dog også, at de i mange lande har fået lov at bestå i forholdsvis ‘ren‘ form. Det gælder eksempelvis 

de akademisk orienterede rådskanaler.    

 

Endeligt er det også vigtigt at fremhæve, at finansieringssystemer skal anskues som en helhed. Der 

er ingen af systemets enkeltkomponenter, der i sig selv kan eller skal sikre opfyldelsen af alle 

målsætninger rettet mod universitetsforskningen (Vagstad et al 2007: 9), selvom man ofte i 

universitetspolitiske diskussioner kan få netop dét indtryk, når specifikke bevillingskanaler 

debatteres. Det vil typisk være sådan, at der gennem udformningen af finansieringssystemet søges 

at skabe en balance mellem stabilitet gennem en basiskomponent, belønning af ‟past performance‟ 
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gennem præstationsbaserede elementer, og sikring af strategisk, fremadskuende forskning gennem 

dele af konkurrencestrengen. Dertil kommer hensyn til eksempelvis den forskningsbaserede 

undervisning, sikringen af et bredt vidensberedskab, bevarelsen af risikovillighed, tiltrækningen af 

talenter, skabelsen af institutionelt ledelses-rum etc., der ofte medfører yderligere lag i systemerne. 

Opfattelser af hvordan forskellige hensyn skal afvejes mod hinanden influerer på udformningen af 

finansieringssystemer, uden at det dog dermed er sagt, at der altid sker en eksplicit afvejning 

mellem forskellige elementer, når nye mekanismer tilføjes til allerede eksisterende. Ofte synes 

denne type helhedsbetragtninger tværtimod at være temmelig fraværende, hvilket kan tilføje et 

element af vilkårlighed i udviklingen af systemer over tid, når uigennemtænkte skridt i en given 

retning senere forsøges repareret med nye tilføjelser, der igen risikerer at skabe nye uintenderede 

konsekvenser (Grønbæk 2001).  

 

Centralt for spørgsmål om universiteternes forskningsfinansiering er ligeledes spørgsmålet om 

undervisningsfinansiering på grund af de fleste landes nære sammenknytning af forsknings- og 

undervisningsopgaverne. Der er i forhold til finansieringen af undervisning en række tilsvarende 

diskussioner om brugen af input- og outputindikatorer og deres konsekvenser, og hertil kommer 

også spørgsmålet om studenterbetaling af uddannelse som i mange lande er et fremtrædende punkt i 

diskussionen af universiteternes samlede finansieringssystem. Disse diskussioner berøres ikke her, 

men pointen er blot, at det gælder for forskningsfinansieringssystemet som helhed, at det ligesom 

dets enkelte komponenter, skal anskues som en del af større helheder. 

Forskningsfinansieringssystemet er således både en del af det samlede finansieringssystem for 

universiteterne, hvor også undervisningsbevillinger og indtægter til øvrige opgaver spiller en 

væsentlig rolle, og en del af det samlede styringssystem for universitetssektoren, hvor andre ikke-

økonomiske styringsmekanismer tages i brug, og hvor bredere, både nationale og internationale 

forhold spiller ind.  

 

Dermed er det også sagt, at finansieringssystemets forskellige komponenter løser forskellige 

opgaver, indgår i forskellige sammenhænge, og afspejler forskellige universitets-, forsknings- 

forvaltnings- og innovationspolitiske ideer, der i enkelte landes samlede systemer er blevet tilføjet 

lag for lag over tid, og som til sammen har skabt en række komplekse, hybride modeller. Der kan 

således ikke peges på noget optimalt system, der for alle lande sikrer en hensigtsmæssig opfyldelse 

af alle målsætninger (Vagstad et al 2007). 
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5. Metode og analyseramme 

 

 

Indledning 

Der vil i dette kapitel blive redegjort for afhandlingens overordnede udgangspunkt, samt 

undersøgelsesdesign, metode, empirisk materiale og afgrænsninger. Formålet med kapitlet er 

således primært at kvalificere sammenhængen mellem problemformuleringen, den teoretiske 

ramme, case-udvælgelsen, indsamlingen af empiri og analysens udformning. Der er dermed i dette 

kapitel tale om en sammenkædning af de elementer til besvarelsen af afhandlingens 

problemstillinger, som de foregående kapitler har præsenteret. Kapitel 1 præsenterede 

afhandlingens overordnede ramme og problemstilling, mens kapitel 2 introducerede en bred 

teoretisk ramme med fokus på ideer og gradvis forandring. Inden for denne brede ramme indsatte 

kapitel 3 den mere specifikke litteratur inden for forskning om forskning, ‘Higher Education 

Studies‟ og ‘Innovation Policy Studies‟, og identificerede i den sammenhæng fem overordnede ide-

systemer samt en række mere specifikke policy-ideer, der gennem forskellige gradvise 

forandringsprocesser har præget den internationale udvikling i forhold til finansieringen af 

universitetsforskningen, og som også forventes at have spillet en afgørende rolle i det danske 

systems evolution. Endeligt leverede kapitel 4 den sidste brik til den samlede analyseramme ved 

afslutningsvis mere specifikt at redegøre for finansieringssystemers typiske aktuelle udformning og 

betydning samt ved at fremhæve såvel teoretiske som empiriske argumenter for og imod forskellige 

udformninger af finansieringssystemer rettet mod universitetsforskning.     

 

 

Overordnet perspektiv 

Som det er fremgået af de foregående kapitler indskriver denne afhandling sig overordnet i den 

stående diskussion af samfundsvidenskabernes placering mellem de ideografiske og nomotetiske 

videnskaber. Med en populær, men noget generaliseret, opdeling karakteriseres humanvidenskaber 

typisk som værende ideografiske, hvilket vil sige, at de er baseret på beskrivelser af enkelt-tilfælde 
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uden nogen generalisering til almene lovmæssigheder, mens naturvidenskaberne opfattes som 

nomotetiske, hvilket vil sige, at de kun interesserer sig for generaliserbare lovmæssigheder
22

.  

 

Samfundsvidenskaberne, og herunder politologien, befinder sig efter de flestes opfattelse et sted 

imellem disse yderpunkter, men der er imidlertid store uenigheder om, hvad der er den mest 

ønskværdige position, og hvilke idealer, der skal efterstræbes i forbindelse med teori-udvikling og 

gennemførelse af konkrete studier. Særligt visse dele af den amerikanske politologiske mainstream 

hælder meget mod det nomotetiske perspektiv. Fokus er her primært (men ikke udelukkende) på 

store kvantitative studier med få variable og mange cases. Tilgangen kommer blandt andet til udtryk 

i de anerkendte metode-bøger af King, Keohane & Verba (1994) samt Frankfort-Nachmias & 

Nachmias (2008), hvor evnen til prediktion med udgangspunkt i teoribygning fremhæves som 

idealet for politologien. Tilgangen er som regel baseret på et materielt/realistisk orienteret 

ontologisk og epistemologisk udgangspunkt.       

 

Udgangspunktet i dette studie er imidlertid tættere på et ideografisk og konstruktivistisk perspektiv. 

Afhandlingen hviler således på en opfattelse af fravær af universelle kontekstfrie lovmæssigheder, 

der kan deduceres ud fra generel teori, når der som i politologien sættes fokus på sociale systemer. 

Det antages derimod, at det er nødvendigt at inddrage specifikke historiske, geografiske, kulturelle 

forhold for at kunne forstå processer af den type, der er i fokus i dette projekt. Den valgte teoretiske 

tilgang kan derfor ikke betegnes som en formel hypotetisk deduktiv teori, og der kan således ikke 

med udgangspunkt i teorien opstilles klare forventninger til udfaldet af forandringsprocesserne. 

Fokus er i stedet på komplekse empiriske spørgsmål i dynamiske systemer, hvor centrale variable 

gensidigt kan påvirke hinanden over tid. At tage historien alvorligt i denne type analyser betyder 

således, at selve opfattelsen af afhængige og uafhængige variable mødes med betydelig skepsis, 

fordi studie-objekterne (ideerne, institutionerne og aktørerne) forandrer sig, tilpasser sig og påvirkes 

af historien. Interessen samler sig derfor netop om interaktive effekter mellem multiple gensidigt 

afhængige kausale variable i et processuelt perspektiv (Steinmo 2008).  

 

                                                 
22 Denne opdeling gøres ofte fejlagtigt synonym med spørgsmålet om kvantitativ vs. kvalitativ metode, men det er 

væsentligt at fastholde, at der ingen nødvendig sammenhæng er mellem ontologien og metoderne her. Kvalitative case-

studier kan sagtens indgå nomotetiske studier (dog ofte kun som for-studier), og kvantitative metode forsøges ligeledes i 

stigende inddraget i spørgsmål om kompleks kausalitet.      



137 

 

Det gælder ligeledes her, at udgangspunktet nærmere er konstruktivistisk end materielt, fordi ideer 

og interesser jf. teori-kapitlet opfattes som gensidigt konstituerende. Der findes en lang række 

delvist overlappende positioner inden for det konstruktivistiske perspektiv, men de forfølges ikke 

yderligere
23

. De mere dybdegående diskussioner af hvordan det præcise ontologiske og 

epistemologiske udgangspunkt bør fastsættes, er i min optik interessante i videnskabssociologiske 

og videnskabsfilosofiske sammenhænge, men ikke altid videre frugtbare i forhold til en analyse som 

denne. Her er tilgangen i stedet pragmatisk i den forstand, at det både anerkendes, at det sociale 

påvirker perceptionen, og at store dele af sociale systemer bør opfattes som konstruktioner, men 

alligevel samtidig fastholdes, at undersøgelser af denne type kan have en vis gyldighed, hvis 

forudsætningerne for konklusionerne lægges tydeligt frem, og metoderne sikrer at sociale og 

subjektive faktorer søges minimeret (Wenneberg 2000). Det er blandt andet det, de følgende 

overvejelser skal sandsynliggøre.     

 

 

Type af undersøgelse 

Med udgangspunkt i dette overordnede ståsted er det således oplagt, at der som undersøgelsestype 

er valgt et overvejende kvalitativt, proces-orienteret case-studie. Case-studier som helhed 

fremhæves i litteraturen som velegnede til undersøgelser, der forsøger at besvare ‘hvordan‘ og 

‘hvorfor‘ spørgsmål om samtidige fænomener, og hvor fokus er på mellemliggende variable og 

mekanismer (Yin 1994: 20; George & Bennett 2005: 21). Valget af case-studie metoden i dette 

tilfælde følger således af forskningsproblemet, hvor fokus helt overordnet er på forklaringen og 

karakteristikken af institutionelle forandringsprocesser knyttet til universiteternes 

basisbevillingssystem gennem en ‘tæt‘ og dybdegående beskrivelse af centrale mekanismer i et felt 

præget af komplekse sammenhænge og multiple kausale processer. Der indgår imidlertid også 

væsentlige kvantitative elementer i analysen i form af uddrag af forskningsstatistikker samt andre 

statistiske opgørelser. Også i forhold til disse kvantitative kilder er det dog udgangspunktet, at de 

kun kan tolkes ved inddragelsen af kontekstuelle forhold. Basisbevillinger anno 1981 er således 

                                                 
23

 En radikal version af konstruktivisme mener, at også den fysiske verden er totalt konstrueret, mens en moderat 

konstruktivisme mener, at kun den sociale verden eller dele af den er konstrueret (Collin 2003). Endelig er der også en 

epistemologisk konstruktivisme, der hævder at virkeligheden er real, men at vores erkendelse af den er en konstruktion 

(Andersen 2005). Konstruktivisme er i sine radikale varianter ofte kombineret med relativisme, dvs. umuligheden af at 

bestemme forholdet mellem flere sandheder eller fortolkninger (Wenneberg 2000). 
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ikke nødvendigvis det samme som basisbevillinger anno 2010, selv om de fremstår på samme måde 

i forskningsstatistikken.   

 

På et konkret metodologisk niveau har valget stået mellem forskellige typer af case-studier. Her er 

det valgt at gennemføre analysen som en enkeltstående diakron analyse, dvs. en undersøgelse af 

udvikling over tid, der så at sige tilbageruller institutionernes dannelseshistorie (Åkerstrøm 

Andersen 1995). Studiet af basisbevillingssystemets evolution er imidlertid samtidig tilrettelagt, så 

der indgår væsentlige komparative elementer på flere niveauer. Der er således dels mulighed for 

komparationer til den internationale udvikling, der er beskrevet i kapitel 3, dels er der mulighed for 

komparation mellem de enkelte perioder, analysen er opdelt i, og endelig er der dels mulighed for 

mere dybdegående komparation mellem de to detaljerede case-studier, der er indlejret i analysens to 

sidste kapitler. Der er således tale om et overordnet case-studie med multiple ‟within cases‟. 

 

En fordel ved denne case-udvælgelsesstrategi er dermed ikke mindst, at den giver mulighed for 

systematisk komparation over tid. Det gælder i særdeleshed i forhold til de to detaljerede case-

studier, der er indlejret i den bredere analyse. Der er her tale om to sammenlignelige forløb, der i 

store træk er karakteriseret ved samme problemopfattelser og løsningsmodeller og de samme 

aktørgrupper, men som alligevel får forskellige udfald. Dermed er der tale om to cases, som der 

systematisk kan stilles de samme spørgsmål til i en struktureret fokuseret komparation (George & 

Bennett 2005: 67). Denne metodetilgang styrker overordnet undersøgelsens eksterne validitet. 

Spørgsmål om intern validitet fylder til gengæld generelt mindre i kvalitative end i kvantitative 

undersøgelser. Den interne validitet handler om, hvorvidt de opnåede resultater stemmer overens 

med virkeligheden, og hvorvidt man virkelig måler det, man ønsker at måle. I den kvalitative 

forskning vil den interne validitet imidlertid ofte være stærk, fordi der som hovedregel fokuseres på 

komplekse og multidimensionelle beskrivelser af undersøgelsesobjektet. Det vurderes også at være 

tilfældet her.   

 

Valget af undersøgelses-type repræsenterer samlet set både en styrke og en svaghed ved tilgangen 

og udtrykker de forhold, der altid må afvejes i forsøget på at finde en balance mellem ‟grand 

theory‟ og præcis empirisk beskrivelse inden for det overordnede perspektivs rammer. Det 

fremhæves i den sammenhæng typisk fra den kritiske fløj, at ønsket om at forklare komplekse 

samspil ofte resulterer i enkeltstående eller sammenlignende casestudier, der sjældent tilvejebringer 
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særligt præcise konklusioner, og som desuden kan være svære at generalisere. Det fremhæves 

ligeledes, at historiske institutionalister ofte får et problem, når de skal afgrænse deres stof samt 

pege på kausale mekanismer (Antonsen & Beck Jørgensen 2000: 44). Indvendingerne er relevante i 

forhold til et studie af denne type, og det er ubestrideligt, at jeg med den valgte tilgang mister den 

prediktive og enkle model som eksempelvis den rationelle institutionalisme tilbyder, og ydermere 

betaler en pris i forhold generaliseringspotentiale, konceptuel klarhed og styrke. Der er altså i dette 

tilfælde tale om det, der ofte lidt kritisk, betegnes som et studie med mange variable og få cases. Til 

det, er der blot at sige, at det efter min opfattelse er dikteret af den virkelighed, jeg forsøger at 

analysere. Det er dog alligevel forhåbningen, at den valgte institutionelle tilgang - trods det åbne, 

eksplorative udgangspunkt - kan bidrage til på den ene side at forstå og fortolke de detaljerede 

empiriske data, og på den anden side kan danne udgangspunkt for præciseringer eller 

videreudviklinger af mere generelle teorier (Nielsen 2005: 34). Ambitionen i forhold til sidstnævnte 

er dog snarere at påvise ligheder og tendenser end lovmæssighedslignende forhold og forhåbningen 

er dermed primært at afhandlingen kan bidrage til den eksisterende viden om betydningen af de 

mekanismer, der påvirker universitets- og forskningspolitiske forandringsprocesser.   

 

Kompleks kausalitet 

Netop i forbindelse med forklarende studier, hvor fokus er på helheden og konteksten for casen, og 

hvor problemstillingen er præget af uklar eller kompliceret kausalitet, fremhæves den 

kontekstorienterede komparative metode som velegnet. Den kontekstorienterede tilgang er således 

velegnet til at spore kausale processer over tid og kan bidrage til kortlægning og forståelse af 

komplekse kausalforhold (Andersen & Bureau 2007). Kompleks kausalitet betyder ikke, at man 

behøver at afstå fra at forsøge at kortlægge kausale forhold, men blot at sigtet ofte vil være at 

demonstrere, hvordan disse forhold er betingede af fortolkninger, processuelle særtræk og 

kontekstuelle vilkår (Dahler-Larsen 2007). Her handler det derfor om grundigt at belyse konteksten 

for de faktorer som undersøges for at forstå deres respektive indflydelse og samspillet mellem 

dem
24

. Spørgsmålet om kausalitet er med dette udgangspunkt empirisk i forsøget på at vise hvornår 

og hvordan ideer har betydning i samspillet med institutioner og aktører (Schmidt 2010b).   

 

                                                 
24 Selve begrebet kausalitet kan i konstruktivistiske lejre blive opfattet som noget der tilhører et rationelt / instrumentelt 

domæne med fokus på forklaring i modsætning til konstruktivisternes domæne med fokus på mening og fortolkning. 

For andre er dette skel dog ikke nødvendigt, og kausalitet er således i sig selv ikke uforeneligt med et konstruktivistisk 

udgangspunkt (Hay 2004; Blyth 2003). Det er sidstnævnte, der er udgangspunktet i denne sammenhæng. 



140 

 

Hvordan dette skal gøres i praksis er imidlertid stadig omdiskuteret, som det blev fremhævet i 

teorikapitlets del om ideers betydning. Eksempelvis opstiller Berman en række forudsætninger for, 

at hun kan sige, at idéer har spillet en rolle i et givet forløb (Berman 1998; her citeret fra Campbell 

2004: 149). Det skal ifølge Berman kunne påvises at: der er virkelige forskelle mellem forskellige 

aktørers idéer; at disse ideer indebærer forskellige politiske valg; at enkelte eller flere af disse ideer 

modsvarer de beslutninger, der faktisk blev truffet; at de relevante ideer opstod før udfaldene samt 

at ideerne ikke kan reduceres til nogen anden observerbar variabel. Bermans krav er dog, hvor 

umiddelbart indlysende de end lyder, ofte vanskelige at honorere i praksis, og spørgsmålet er da 

også, om det er nødvendigt med så håndfaste og firkantede krav for at kunne påvise, at ideer spiller 

en rolle i konkrete forandringsprocesser. Vanskelighederne i forhold til den teoretiske ramme, der er 

valgt i denne sammenhæng, hænger ikke mindst sammen med at der i forandringsprocesserne er 

multiple ‘feedback‘-mekanismer, der gør at oprindelige ideer skifter form undervejs. Der kan 

således ikke tales om uafhængige og afhængige variable i gængs forstand. Opfattelsen er ligeledes, 

at der frem for institutionaliseringer af ideer i ren form oftere i den praktiske politik er tale om 

hybrider, der hælder mere eller mindre mod bestemte bagvedliggende ideer, og som i løbet af 

processerne er i konstant evolution. Der vil derfor nærmere være tale om en konkret vurdering i 

hvert enkelt tilfælde, hvor samspillet mellem forskellige faktorer må afgøres empirisk, uden at der 

på forhånd kan opstilles håndfaste kriterier for hvilke observerbare data, der henholdsvis kan støtte 

eller underminere konkrete fortolkninger. Dermed er det imidlertid ikke sagt, at Bermans 

forudsætninger ikke kan fungere som en rettesnor i det konkrete analyse-arbejde. Et væsentligere 

skridt i retningen af gennemførelsen af en struktureret analyse er i stedet identifikation af centrale 

mekanismer, der påvirker ideers faktiske indflydelse.       

 

Mekanismer og ’process tracing’ 

Begrebet ‘mekanisme‘ er efterhånden blevet et samfundsvidenskabeligt modeord, der optræder i 

mange sammenhænge. Den grundlæggende ide med betegnelsen er at begrebsliggøre 

sammenhængen mellem variable ved at tage skridtet fra at identificere en korrelation til at 

præsentere en forklaring, hvor temporær og socialt indlejret den end må være (Mahoney 2003: 18; 

Hedström & Swedberg 1998; Bennett & George 1997; Melander 2006): 

 

“We are not satisfied with merely establishing systematic covariation between variables or 

events; a satisfactory explanation requires that we are also able to specify the social”cogs 
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and wheels” that have brought the relationship into existence” (Hedström & Svedberg 

1998:5). 

 

Denne mekanismebaserede tilgang kan opfattes som et forsøg på at finde en mellemposition mellem 

idealet om samfundsmæssige lovmæssigheder og de rent ideografiske case-studier. Opfattelsen er, 

at der på tværs af cases kan være ligheder og tendenser i de mekanismer, der påvirker 

forandringsprocesser, og at enkelte studier ved at eksplicitere betydningen af særlige mekanismer 

derfor kan få bredere betydning end for blot casen i sig selv. Disse forklaringsfaktorers betydning 

kan helt konkret, ved brug af ‟process tracing‟, efterprøves gennem en kvalitativ analyse af 

forskelligt kildemateriale. George & Bennett karakteriserer process tracing‟ således: 

 

“Process tracing is the attempt to trace empirically the temporal and possibly causal 

sequences of events within a case that intervene between independent variables and observed 

outcomes” (Bennett & George 2001:144). 

 

‘Process tracing‟ i forbindelse med case-studier anvendes således ikke bare for at forklare 

specifikke forløb, men ofte også for at teste og forfine etablerede teorier eller for at udvikle nye 

(Bennett & George 2001:148). Hovedinteressen er dog typisk at forstå, hvordan forskellige kausale 

mekanismer fungerer i konkrete situationer (George & Bennett 2005:21). I dette tilfælde er 

hensigten med analysen således at spore forskellige ideers vej gennem udvalgte forløb for 

derigennem at kunne vise, hvordan ideer, institutioner og aktører spiller sammen og i mange 

tilfælde resulterer i gradvise forandringer, hvor både nye og gamle ideer smelter sammen i 

evolutionen af institutionelle systemer.  

 

Analyseramme  

Med udgangspunkt i såvel den teoretiske ramme som de efterfølgende kapitler om 

forskningsfinansierings-systemers udformning og udvikling skal afhandlingens analyseramme i 

dette afsnit opstilles. Det er i den forbindelse blevet forsøgt at identificere og afgrænse væsentlige 

forklaringsfaktorer gennem en form for ‘hermeneutisk dialektik‘ mellem teoretisk refleksion og 

empirisk undersøgelse (Grønbæk 2001). Der er her blevet trukket på såvel kapitel 2 som 3 og 4 

samt de forudgående metodiske refleksioner i dette kapitel. Det centrale empiriske spørgsmål bliver 

på den baggrund i hvilket omfang de udvalgte faktorer, og dermed i bredere forstand den samlede 

teoretiske ramme kan bidrage til at beskrive og forklare forløbet og indholdet i forsøgene på at 
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gennemføre forandringer af det danske basisbevillingssystem. I hvilket omfang kan 

forandringsprocessernes udfald føres tilbage til de udvalgte forklaringsfaktorer? Hvilken betydning 

har de udvalgte forklaringsfaktorer haft hver for sig, og på hvilken måde har de spillet sammen i 

processerne? Afhandlingens analysemodel er således skitseret i nedenstående figur.  

 

Figur 7: Afhandlingens analysemodel 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen illustrerer helt overordnet, hvordan forandringsimpulser som følge af nye ideer eller 

bredere kontekstuelle forandringer fremmes, transformeres eller blokeres i mødet med eksisterende 

institutioner, forskellige aktør-grupper samt nye såvel som gamle ideer, og hvordan 

forandringsimpulsen herefter fører til forandringer, der kan være af både gradvis og mere 

fundamental karakter. Modellens forklaringsfaktorer gøres i det følgende mere operationelle i 

forhold til den empiriske analyse. 

 

Forandringsimpuls 

Enhver forandring starter med en forandringsimpuls (Antonsen & Beck Jørgensen 2000: 4). Denne 

forandringsimpuls vil ofte være ide-baseret, men der kan også være tale om forandringer i 

kontekstuelle forhold, der eroderer fundamentet for eksisterende institutioner og derigennem skaber 

behov for institutionelle forandringer. I forhold til finansieringen af universitetsforskningen kunne 

et eksempel på forandringer i kontekstuelle forhold, der efterfølgende skabte et behov for 
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forandringer, være overgangen fra elite- til masse-universiteter, der ikke alene udfordrede 

uddannelsesfinansieringen, men også forskningsfinansieringen i kraft af den Humboldt-inspirerede 

sammenknytning af opgaverne. Andre typer af ikke idebaserede forandringsimpulser kunne være 

uintenderede konsekvenser af tidligere forandringer, der skaber behov for nye institutionelle 

ændringer. Uden ideer om, hvordan disse institutionelle forandringer skal se ud, har disse typer af 

forandringsimpulser imidlertid svære kår.  

 

Nye ideer kan også i sig selv være forandringsimpulser, der både angiver problemer og derigennem 

delegitimerer eksisterende institutioner og anviser nye løsninger og kausale forståelser. Det er 

særligt disse situationer, der er i fokus gennem analysen, hvor der er opmærksomhed på hvordan 

nye ideer i form af enten specifikke policy-ideer eller mere aggregerede ide-systemer som 

forandringsimpulser foreskriver nye mål, sammenhænge og / eller anviser ‟blueprints‘ til konkrete 

virkemidler og således leverer input til den politiske beslutningsproces. Eksempler kan her være 

såvel nye ‟New Public Managent‟-baserede forvaltningspolitiske ideer som mere 

innovationspolitiske ideer, der både udfordrer og undergraver eksisterende institutioner og deres 

idemæssige fundament og anviser nye måder at udforme finansieringssystemerne på. Der er 

imidlertid flere forhold, der er afgørende for forandringsimpulsens ultimative indflydelse. Der vil i 

denne sammenhæng blive fokuseret på fire grupper af faktorer. Det drejer sig for det første om den 

idemæssige levedygtighed, som relaterer sig til ide-systemet eller den specifikke policy-ide i sig 

selv. Der er for det andet tale om aktør-sammensætningen på forskellige niveauer inden for 

sektoren, der henholdsvis kan fremme eller blokere forskellige ideers betydning. For det tredje er 

der tale om karakteristika ved de eksisterende institutioner, som også henholdsvis kan fungere 

faciliterende eller begrænsende for nye ideers indflydelse. Endelig er der for det fjerde tale om den 

bredere kontekst, hvor særligt graden af nationalt og internationalt forandringspres samt opfattelsen 

af usikkerhed spiller ind i forhold til udfaldet af idemæssige forandringsprocesser. Som det fremgår, 

bygger faktorerne i et vist omfang videre på Halls model og integrerer således begreberne omkring 

idemæssig-, administrativ- og politisk levedygtighed, men rammen de indsættes i afviger på andre 

punkter væsentligt fra Halls analysemodel. Det er i den sammenhæng karakteristisk at tilgangen er 

mere eksplicit konstruktivistisk, hvilket betyder at forholdet mellem ideer og aktørers opfattelse af 

interesser anskues som dynamisk og gensidigt konstituerende. Det gælder ligeledes i forhold til 

ideernes form, at de ikke opfattes som fuldt ud konsistente og gensidigt udelukkende, men snarere 

som elastiske og med multiple sammensætningsmuligheder. Heraf følger også, at forandringerne 
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kan tage former, der adskiller sig fra den simple dikotomi mellem kontinuitet og revolutionær 

forandring. Disse faktorer uddybes i det følgende.  

 

Idemæssig levedygtighed 

Med den idemæssige levedygtighed sigtes der her mod ide-systemets eller den specifikke policy-

ides kapacitet til klart at definere et problem og efterfølgende anvise en klar, enkel, overbevisende 

og intuitivt appellerende løsning. Indflydelsen forventes at afhænge af såvel det bagvedliggende 

teoretiske arguments styrke som af tilstedeværelsen af eksperter/etablerede ekspertmiljøer, der 

støtter den. I forhold til universitets- og forskningspolitiske ideer med betydning for udformningen 

af finansieringssystemer peger det på, at nye ideer skal være teoretisk velunderbyggede og 

overbevisende, hvilket i sig selv kan være vanskeligt inden for et felt, hvor mod-ekspertisen ofte vil 

være stor jf. kapitel 4. 

 

Graden af elasticitet ved ideen er en anden faktor, der må forventes at have betydning. Betydningen 

kan imidlertid gå i begge retninger. På den ene side må ideer præget af stor elasticitet forventes at 

kunne appellere til mange aktører, fordi de vil kunne indpasses i mange sammenhænge. På den 

anden side kan netop denne elasticitet også senere give vanskeligheder i forbindelse med konkret 

udformning af nye institutioner, fordi der sjældent anvises en entydig opskrift på institutionel 

nydannelse. Som det blev vist i kapitel 3 og 4 er der på et overordnet plan i forhold til anvisningen 

af udformningen af finansieringssystemer tale om ideer præget af stor elasticitet. De kan indpasses i 

mange sammenhænge og forståelser på et abstrakt plan, og de kan i den praktiske 

politikudformning sammensættes på mange måder. Der er således tale om multiple potentielle 

balancepunkter mellem forskellige ideer. Dette betyder til gengæld at nye institutioner vil være 

vanskelige at udforme i praksis, fordi der ikke findes en enkelt autoriseret løsning, med derimod 

mange relativt divergerende løsningsforslag. Endelig er det også centralt, at ideerne inden for de 

seneste årtier har skullet kunne adressere både forvaltningspolitiske, innovationspolitiske og 

universitetspolitiske problemstillinger for at kunne opnå stor indflydelse.  

 

Aktør-sammensætning: 

Ideer er altid båret af aktører, og det er karakteristisk, at forskellige aktører bærer forskellige ideer. 

Det er derfor afgørende for ide-baserede forandringsimpulsers indflydelse, at der findes aktør-

grupper, der aktivt bærer, videreudvikler og oversætter ideerne og derigennem overvinder 
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eksisterende institutionelle barrierer og eventuel modstand fra andre aktørgrupper. Aktør-

sammensætningen og forskydninger i denne over tid er derfor afgørende for ide-baserede 

forandringsprocessers udfald. Der kan i forhold til denne analyse peges på forskellige betydende 

aktørniveauer, der nedenfor behandles hver for sig.   

 

Politisk niveau 

På det øverste niveau blandt aktør-grupperne finder vi det parlamentariske system, hvor Halls 

begreb om den politiske levedygtighed fremstår centralt. Det er her afgørende for ideers indflydelse, 

at de kan finde opbakning blandt de væsentligste partier, hvilket blandt andet kan ske gennem deres 

evne til at anvise nye bud på centrale sammenhænge, nye problemopfattelser og nye 

løsningsmodeller. Det forventes imidlertid, at det politiske niveau først og fremmest vil have 

betydning for den overordnede institutionelle ramme, som konkrete forandringer skal gennemføres 

inden for, mens de konkrete forandringsprocessers udfald i højere grad vil blive afgjort på de 

følgende niveauer.  

 

Ministerielt niveau 

På det ministerielle niveau er Halls administrative levedygtighed central. I forhold den 

administrative levedygtighed er det væsentligt for den indflydelse et ide-system eller en specifik 

policy-ide får, at løsningen ikke blot fremstår enkel og overbevisende, men også at den 

administrativt er til at håndtere, at den kan implementeres uden uforholdsmæssigt store udgifter, og 

at den i øvrige er i samklang med de mere overordnede administrative praksisser og tendenser, der 

præger politikområdet. Indflydelsen afhænger således blandt andet af administrationens 

institutionelle konfiguration. Det vil i den forbindelse typisk være sådan, at forskellige ministerier 

eller organer har forskellig administrativ bias og forskellig grad af indflydelse på de politiske 

beslutningsprocesser. Med bias menes der i denne forbindelse en systematisk skævhed og 

forudindtagethed i administrative organers vurderinger.  

 

På det ministerielle niveau vil det forventes, at universiteternes traditionelle ressort-ministerier 

typisk vil hælde mod klassiske universitetspolitiske ideer, mens finansministerier og økonomi- og 

erhvervsrettede ministerier oftest vil hælde mod nyere forvaltnings- og innovationspolitiske ideer. 

Det vil ligeledes være afgørende for ideens ultimative indflydelse i hvor høj grad det ansvarlige 

ministerium besidder de nødvendige kompetencer og implementeringsressourcer i forhold til at 
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omforme ideen til konkret politik. Der skal her være erfaring med lignende politikker og fornødne 

administrative ressourcer til at implementere ideen. Det er i den forbindelse centralt, at valget 

mellem finansieringsinstrumenter ofte vil være et forholdsvis teknokratisk spørgsmål, hvor 

administrationen har en stor opgave i forhold til at komme med beslutningsoplæg og forestå 

implementeringen. Processen med at specificere nye modeller vil således være præget af, at 

embedsmænd kontinuerligt udvikler og rekombinerer såvel nye ideer som velkendte elementer og 

virkemidler (Holm Pedersen 2003: 106; Kingdon 1995).  

 

Specifikt i forhold til indførelsen af en præstationsbaseret basisbevillingsmodel må det forventes, at 

den administrative håndterbarhed vil udgøre en barriere. Det fremhæves jf. kapitel 4 ofte som et 

problem ved de eksisterende modeller, at de er ressource-tunge, metodisk problematiske og 

vanskelige at anvende i praksis. I forhold til dette punkt vurderes det også som væsentligt, om de 

valgte ideer er i samklang med de mere overordnede administrative praksisser og tendenser, der 

præger politikområdet. På dette punkt vurderes de mulige modeller til gengæld at opfylde dele af 

kravene, da de harmonerer godt med ‟New Public Management‟-rationaler. Til gengæld har de som 

oftest sværere ved at opfylde gængse innovationspolitiske krav, da det typisk er vanskeligt at finde 

velegnede vidensprednings-indikatorer. 

 

Råds-niveau:  

En anden væsentlig aktør-gruppe tager udgangspunkt i rådssystemet, der indtager en central 

placering i finansieringssystemet. På råds-niveau vil det typisk være sådan, at traditionelle 

akademisk orienterede forskningsråd vil søge at fremme traditionelle universitetspolitiske ideer, 

mens nye ‘mission‘-orienterede råd med stor ekstern deltagelse snarere vil støtte nyere 

innovationspolitiske forståelser. Jf. kapitel 3 og 4 er der dog også eksempler på at selv mere 

‘mission‘-orienterede råd med tiden kommer til at blive domineret af traditionelle 

universitetspolitiske ideer. Det vil dog som udgangspunkt blive opfattet som afgørende for 

mulighederne for at nye ideer opnår indflydelse, at der også i rådssystemet kan findes opbakning til 

forandring.  

 

Institutions-niveau:  

Endelig er der med universiteterne tale om den sidste aktørgruppe, der inddrages i denne 

sammenhæng. Universiteterne har traditionelt været eksponenter for traditionelle 
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universitetspolitiske ideer, og har således udgjort en institutionel modvægt til mere 

forandringsivrige aktør-grupper. Et centralt spørgsmål er imidlertid, om ændringer i universiteternes 

ledelsesforhold med indførelsen af ansatte ledere og bestyrelser med eksternt flertal ændrer på 

denne position. I forhold til betydningen af universiteterne som aktørgruppe vurderes det ligeledes 

som væsentligt, i hvor høj grad de enkelte institutioner fremstår samlede i forhold til 

forandringsimpulser. Det er således antagelsen, at det i en splittet sektor med forskellige 

institutionsinteresser vil være lettere at gennemføre forandringer.  

 

Eksisterende institutioner: 

I forhold til de allerede eksisterende institutioner, der udfordres af nye ideer, vurderes det som 

betydningsfuldt, i hvor høj grad disse institutioner hviler på et stærkt idemæssigt (eller materielt) 

fundament. Herunder er det ligeledes afgørende, i hvilket omfang disse institutioner rummer 

mulighed for gennemførelsen af gradvise justeringer, der indledningsvist kun i marginal grad 

kolliderer med bærende ideer samt med de aktører, der støtter dem. Endelig er det også af betydning 

i hvilket omfang, der er mulighed for at lede forandringsimpulser af andre spor, og dermed helt 

uden om de mest forandringsresistente institutioner. Med udgangspunkt i den teoretiske ramme, er 

det her et centralt udgangspunkt, at institutionel evolution skal opfattes som resultatet af 

udviklingerne inden for flere tæt koblede spor, og at netop muligheden for at lede 

forandringsimpulser af andre veje kan være afgørende for at forstå udviklingen inden for et enkelt 

spor. 

 

Det gælder her i forhold til afhandlingens fokuspunkter, at de eksisterende universitetspolitiske 

institutioner hviler på et stærkt idemæssigt fundament, og at det dermed må forventes at være 

vanskeligt at ændre centrale strukturer. Med ændringer af basisbevillingsmodellen kan der tales om, 

at der potentielt røres ved selve kernen i den traditionelle danske universitetsmodel; den 

forskningsbaserede undervisning, de frie midler til grundforskningen, den individuelle og 

institutionelle autonomi samt de internvidenskabelige styringsmekanismer, og at disse forhold må 

forventes at kunne mobilisere en idemæssig modstand fra centrale aktører, der vil kunne begrænse 

reformmulighederne for beslutningstagerne – selv i en situation hvor det bagvedliggende 

traditionelle ide-system længe ellers har været i defensiven. Det kan i den sammenhæng også være 

af betydning, hvis de eksisterende institutioner tilgodeser visse aktører frem for andre, således at 

ændringer kan lede til fordelingsmæssige konflikter. Det gælder imidlertid også, jf. afhandlingens 
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tre centrale forandringsdimensioner, at der ofte vil være mulighed for at lede forandringsimpulser af 

forskellige spor, der indledningsvist kun i marginal grad kolliderer med bærende ideer, og de 

aktører, der støtter dem. Dermed vil de mest forandringsresistente institutioner således i mange 

tilfælde i praksis kunne omgås. Det gælder ligeledes i forhold til stærke institutionaliserede barrierer 

for forandring, at der ofte vil være mulighed for at gennemføre mindre tilføjelser eller 

forskydninger, der på sigt kan åbne op for mere afgørende forandringer. Tilsammen peger disse 

faktorer således også i retning af en større sandsynlighed for gradvise ændringer end mere abrupte 

udskiftninger af det eksisterende system.  

 

Kontekst:  

Endelig opfattes også den bredere politiske kontekst som værende af betydning for den idemæssige 

indflydelse. Det handler her om problemets og løsningens indvævning i en bredere 

samfundsmæssig kontekst og det forandringspres, der udspringer heraf, samt om den grad af 

usikkerhed, der generelt knytter sig til politikudformningen inden for feltet.  

 

Det gælder imidlertid ikke blot den bredere nationale dagsorden, men også i meget høj grad den 

internationale, hvor magtfulde aktører som eksempelvis EU og OECD spiller væsentlige roller i 

spredningen og indramningen af ideer. I forhold til dette punkt vurderes der at have været et stort og 

stadigt stigende internationalt forandringspres op gennem 1990‘erne og 2000‘erne, der samtidig har 

medvirket til at erodere centrale idemæssige elementer under de eksisterende institutioner. Disse 

forhold peger i retning af omfattende forandringer. Det gælder ligeledes, at politikudformningen 

inden for det universitets- og forskningspolitiske felt som helhed vurderes at være præget af stor 

usikkerhed, hvilket også peger i retning af stor potentiel indflydelse for nye ideer til udformningen 

af basisbevillingssystemet. Disse faktorer peger altså i retning af mere omfattende forandring, men 

de skal i praksis afvejes med de øvrige faktorer, der peger i retning af mere gradvise 

forandringsprocesser.   

 

Forandringsformer: 

Samlet i forhold til de udvalgte faktorer gælder det således, at omfattende forandring vil kunne 

forventes i situationer, hvor der findes en enkel, teoretisk velunderbygget ide, der kan sikre sig 

opbakning blandt centrale aktørgrupper på forskellige niveauer, og som søger at skabe forandring 

på et område, hvor de idemæssige barrierer er lave og det eksterne pres i den bredere politiske 
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kontekst er højt. Det gælder omvendt, at mere gradvise forandringer eller ren kontinuitet kan 

forventes i tilfælde, hvor ideerne mangler teoretisk gennemslagskraft, hvor der er væsentlige aktør-

grupper i opposition, hvor grundlæggende ideer vanskeliggør mere omfattende institutionelle 

forandringsprocesser og hvor det kontekstuelle pres er lavt. I disse tilfælde vil det kunne forsøges 

enten at starte en gradvis forandringsproces inden for de eksisterende institutioner, eller at lede 

forandringsimpulsen gennem andre, mere forandringsåbne kanaler.  

 

Overordnet peger ovenstående gennemgang således på visse faktorer, der vil støtte en tese om 

omfattende forandring, men samtidig også en række faktorer, der nærmere peger i retning af mere 

begrænset gradvis forandring. Der synes dog med udgangspunkt i ovenstående at være mest, der 

peger i sidstnævnte retning. Det er dog ikke på baggrund af den teoretiske ramme muligt præcist at 

angive, hvilken form for gradvis forandring, der vurderes at være mest sandsynlig. Der er altså tale 

om et komplekst samspil mellem en række potentielt betydningsfulde faktorer, der kan resultere i en 

række former for institutionel forandring, der udover yderpunkterne kontinuitet og revolutionær 

forandring også omfatter mere gradvise forandringsprocesser (drift, omformning, forskydning og 

‟layering‟). Som det tydeligt fremgår, er der dermed ikke tale om en klar prediktiv teori, men 

snarere om en teoretisk ramme, hvor der først med inddragelsen af empirien kan foretages en 

afvejning og vurdering af de forskellige faktorers betydning. Det er i den sammenhæng ligeledes 

væsentligt at fremhæve betydningen af de multiple ‟feedback‟-mekanismer, der gør 

forandringsprocessen dynamisk og interaktiv i samspillet mellem de forskellige faktorer og de 

involverede aktører.  

 

Analyse-niveauer 

Som det fremgår af den overordnede problemstilling er afhandlingens empiriske analyse opbygget, 

så den består af to niveauer. Første niveau er den overordnede, brede analyse, hvor hovedfokus 

retter sig mod at karakterisere og sammenligne evolutionen af basisbevillings-systemet rettet mod 

universitetsforskningen gennem fire perioder fra 1968 til 2010 inden for tre udvalgte dimensioner: 

spørgsmålet om kriterier for allokeringen af basismidler, spørgsmålet om balancen mellem 

basismidler og øvrige offentlige forskningsmidler, samt spørgsmålet om styring og ledelse i forhold 

til anvendelsen af basismidlerne. Hovedvægten i denne del af analysen ligger på de to første af de 

tre dimensioner, mens den sidste dimension primært inddrages for at bidrage til forståelsen af de 

forandringer og ikke-forandringer, der finder sted inden for de to første.  



150 

 

 

Analysemodellen ovenfor og herunder ideperspektivet fungerer her som en bagvedliggende 

forståelsesramme, men fokus er ikke først og fremmest på en præcis påvisning af, hvordan de fem 

identificerede ide-systemer får kausal effekt på politik-udformningen. Denne del af analysen retter 

sig i højere grad mod at karakterisere forandringernes form med udgangspunkt i de forskellige 

gradvise forandringsformer, der blev skitseret i kapitel 2. De centrale empiriske spørgsmål bliver 

her, hvordan forskellige ide-systemer mere præcist overlejrer hinanden i den praktiske 

politikudformning i evolutionen af basisbevillingssystemet og dets kontekst; om der kan 

identificeres særlige samspil, faser eller mønstre i denne udvikling; samt spørgsmålet om hvordan 

de danske forandringer relaterer sig til de bredere europæiske træk, der blev skitseret i kapitel 3.  

 

På analysens andet niveau graves der et lag dybere i forhold til spørgsmålet om ideers betydning for 

forandringsprocessernes udfald. Her er fokus ikke blot primært på at karakterisere 

forandringsprocesserne, men også på mere specifikt at forklare forløbene ved at spore ideernes vej 

fra processernes initiering til det endelige udfald. Med udgangspunkt i de to indlejrede case-studier i 

den bredere analyses to sidste kapitler skal det her mere præcist afdækkes, hvordan aktører, 

institutioner og ideer konkret spiller sammen i de to reformforløb med sigte på at indføre 

præstationsbaserede basisbevillingsmodeller. Som ovenstående har illustreret, er der imidlertid 

hverken med udgangspunkt i den valgte teori eller empiri nogle oplagte bud på en simpel kausal 

sammenhæng, der kan forklare forandringsprocessernes udfald. En del af projektets sigte er derfor 

netop at opnå en bedre forståelse af hvilke forhold, der har betydning for udviklingens retning og 

form i forhold til finansieringssystemets evolution – og herunder særligt en bedre forståelse af, 

hvilken rolle de udvalgte mekanismer spiller i forhold til at begrænse eller transformere idemæssige 

forandringsimpulser.  

 

I forhold til den empiriske analyse i denne afhandling vil direkte ‟process tracing‟ i streng forstand 

kun blive foretaget i de to udvalgte forløb omkring reformeringen af kriterierne for allokeringen af 

basisbevillinger i henholdsvis 1990‘erne og 2000‘erne, hvor forløbene følges detaljeret fra ideernes 

undfangelse i en dansk kontekst til reformforløbenes endelige udfald. Denne detaljerede 

efterprøvning kan af gode grunde ikke benyttes for den empiriske analyse som helhed på grund af 

den store tidsmæssige udstrækning og problemstillingens bredde. Ikke desto mindre er tankegangen 



151 

 

bag ‟process tracing‟-metoden fastholdt i hele analyse-arbejdet; blot på varierende 

detaljeringsniveauer.   

 

 

Materiale 

Den empiriske analyse baserer sig overordnet på tre typer af materiale. Der er for det første en 

række forskellige former for dokumentarisk materiale, der udgør hovedparten af analysematerialet. 

Dette materiale er suppleret med en række baggrundsinterviews, der dækker hele den analyserede 

periode, men dog i sagens natur primært de seneste perioder. Endeligt er der for det tredje en række 

statistiske kilder, der først og fremmest tager udgangspunkt i Dansk Center for Forskningsanalyses 

databaser (der dog kun løber frem til og med 2006).  Der redegøres for disse kilde-typer og deres 

rolle i besvarelsen af de overordnede forskningsspørgsmål i det følgende.  

 

Dokumentarisk materiale:  

Der knytter sig som nævnt et omfattende dokumentarisk materiale af forskellig karakter til den 

samlede forandringsproces, og der er som udgangspunkt gode muligheder for at anvende dette i min 

empiriske analyse. Dokumentstudiet analyserer således: 

 

 Reformtekster og bagvedliggende notater  

 Evalueringer   

 Betænkninger  

 Strategidokumenter  

 Bagvedliggende analyser af involverede aktører 

 Høringssvar  

 Udvalgsbehandlinger  

 Regeringsgrundlag  

 Interne universitetsdokumenter 

 Avisartikler og blog-indlæg, hvori der henvises til reformforsøgene 

 Tidligere udførte akademiske analyser   

 

Udvælgelsen af dokumenter er primært sket som en tilbagerulning af historien om reformforsøgenes 

tilblivelse gennem nyere kilders referencer til ældre kilder og begivenheder, men der er derudover 
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også gennemført søgninger i relevante databaser. Endelig har også Rigsarkivet, 

Undervisningsministeriets arkiv, samt Rektorkollegiet været behjælpelige med at lokalisere 

relevante kilder. Det gælder overordnet for indsamlingen af dokumentarisk materiale, at 

tidsfaktoren har været af stor betydning. I almindelighed gælder det således for min 

kildeindsamling, at jo nyere begivenhederne er, jo større sikkerhed er der for at alle relevante 

materialer er indsamlet. Det skyldes dels min egen nærhed til begivenhederne i det seneste årti, hvor 

jeg løbende har kunnet orientere mig om udviklingen, og dels at langt de fleste dokumenter fra 

slutningen af 1990‘erne og frem har kunnet lokaliseres via internettet og forskellige elektroniske 

databaser. 

  

Det gælder også generelt, at kildesøgningen i forhold til afhandlingens fokus på spørgsmålet om 

kriterier for fordelingen af basisbevillinger er blevet vanskeliggjort af det forhold, at mange centrale 

diskussioner ikke har ført til konkrete resultater, og at de derfor ofte er blevet udeladt i andre 

fremstillinger. Det er dog vurderingen, at jeg ved at spørge ind til kilder i forbindelse med 

interviews og øvrige samtaler, samt ved adgangen til diverse arkiver, har fået lokaliseret de 

væsentligste dokumenter. Der knytter sig herunder nogle særlige forhold til de to detaljerede case-

studier, der er indlejret i de to seneste perioder i den empiriske analyse.  

 

I forhold til spørgsmålet om hvilken strategi, der er benyttet i indsamlingen af materialer, så 

adskiller de to cases sig betydeligt fra hinanden – dog med det fællestræk at også dette materiale 

primært er blevet identificeret med udgangspunkt i de krydsreferencer, de forskellige kilder laver til 

hinanden. Hvad angår den første case, forløbet fra 1995-1998 så har det her krævet en del arbejde at 

identificere de relevante dokumenter. Der har som ovenfor nævnt i mange henseender været tale om 

et glemt forløb, fordi reformbestræbelserne i første omgang ikke førte til noget særligt resultat. Men 

med hjælp fra særligt Undervisningsministeriets arkiv og Folketingets oplysning er det lykkedes 

mig at finde de mest centrale dokumenter. Med hensyn til den anden case fra 2005-2009 har jeg fra 

sidelinjen været vidne til størstedelen af forløbet. Derfor har jeg løbende kunnet indsamle materiale 

fra forskellige kanaler. Problemet har her været, at den ministerielle del af processen har været 

meget lukket, og at forhandlingerne således har fundet sted i et lukket kredsløb med ganske få 

aktører. Der har derfor været meget få offentlige udmeldinger. Der er her en meget betydelig 

mængde notater og beslutningsforslag fra ministeriet samt en lang række udmeldinger fra berørte 

parter. Gennem disse kilders krydsreferencer samt mine oplysninger fra de gennemførte interviews 
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er det min vurdering, at de centrale officielle kilder her er identificeret. Der er derudover til begge 

forløb en lang række kilder fra de involverede aktører, som dels er blevet indsamlet via nettet og 

dels er tilvejebragt gennem direkte kontakt.  

 

Muligheden for at anvende dokumentarisk materiale i analysen: 

Der er som udgangspunkt gode muligheder for at anvende dette dokumentariske materiale i min 

empiriske analyse. Der er tale om en lang række forskellige genrer med forskellige kildemæssige 

styrker og svagheder. En genre kan i den sammenhæng defineres som ‘en matrice med spilleregler 

for et dokuments forventelige udformning, fortolkning og anvendelse‘ (Dahler-Larsen her citeret fra 

Ankersborg 2007: 93). Til sammen vil disse kilder efter min vurdering kunne tegne et forholdsvist 

dækkende billede af processerne, men det gælder også her, at dækningsgraden af de relevante 

begivenheder er stigende med tiden. Særligt i forbindelse med de tidlige perioder baserer analysen 

sig derfor i høj grad på officielle udspil og betænkninger, mens der for de to seneste perioder dertil 

er tilføjet en lang række kilder af anden karakter. 

 

Spørgsmålet om karakteristikken af forandringer og ikke-forandringer i den overordnede udvikling 

vil i de fleste tilfælde kunne læses mere eller mindre direkte ud af de officielle ministerielle 

dokumenter relateret til beslutningsprocesserne. Der vil imidlertid i mange tilfælde være tale om 

fremkomsten af hybride instrumenter og virkemidler, der har elementer fra flere ide-systemer i sig, 

og der vil her være behov for en fortolkning.  

 

I forhold spørgsmålet om i hvilket omfang udvalgte underliggende mekanismer kan bidrage til at 

forklare forandringer og ikke-forandringer som udløb af reformforløbene, er det dokumentariske 

materiale igen centralt. I forhold til denne problemstilling kan det dog ikke stå alene. Det vil i nogle 

tilfælde være muligt at læse motiver og årsager til valg og fravalg af løsningsmodeller ud af de 

officielle ministerielle dokumenter, men ofte skal dette suppleres med andre former for 

dokumentarisk materiale som f.eks. høringssvar, udvalgsbilag eller partsindlæg af andre kanaler. De 

ministerielle dokumenter nedtoner ofte bagvedliggende konflikter samt søger at præsentere alle 

forhold i et neutralt og rationelt lys – også når der er åbenbare interessemæssige eller ideologiske 

bevæggrunde bag beslutningerne. Som genre er de ministerielle dokumenter således generelt gode 

kilder til de faktuelle indholdsmæssige forandringer, men dårlige kilder i forhold til bagvedliggende 

årsager. Høringssvar og diverse udvalgsbilag er til gengæld gode kilder til at identificere konflikter, 
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divergerende opfattelser og forskelle i motiver. Det samme gælder læserbreve og kommentarer i 

pressen fra centrale aktører. Der har dog særligt i forhold til denne problemstilling været et 

væsentligt behov for at supplere de dokumentariske kilder med interviews. Der er yderligere det 

forbehold, at der kan være sket en udvikling mellem to dokumenter, der ikke fremgår af 

fremstillingen i de ministerielle dokumenter eller af de øvrige dokumentariske kilder. Også her har 

interviews af nøglepersoner kunnet bidrage til at fylde hullerne ud i forhold til de dele af processen, 

der ikke er dokumenteret i det skriftlige materiale.    

 

Interviews:  

Der er i forbindelse afdækningen af processernes forløb og indhold foretaget 13 formelle interviews 

med centrale aktører samt en række mindre formelle samtaler og interviews. Interviewstudiet har 

været bredt og har primært haft fokus på tilvejebringelsen af baggrundsoplysninger samt sikring af 

triangulering i tilfælde, hvor det dokumentariske materiale ikke har været dækkende. Der har i 

interview-undersøgelsen været tale om såvel repræsentanter for det politiske og det administrative 

niveau samt for centrale universitetsrepræsentanter og uafhængige observatører. Disse interviews 

bidrager i denne sammenhæng til at udfylde hullerne i det dokumentariske materiale samt uddybe 

væsentlige forhold. I princippet knytter der sig mange af de samme problemer til interviews som til 

det dokumentariske materiale, forstået på den måde at aktørerne også i en interviewsituation vil 

forsøge at fremstille deres handlinger i et rationelt effektivitetsorienteret lys. Der har imidlertid i 

interviewsituationen været mulighed for at få uddybet argumenterne samt at bore i den påståede 

rationalitet bag beslutningerne. Der har også i denne sammenhæng været opmærksomhed på 

tendens, farvning, stumhed i forhold til de udsagn, der er indhentet. Derudover har det selvfølgeligt 

været nødvendigt også her at være opmærksom på motiver og hensigter hos de interviewede aktører 

og der i videst muligt omfang sørget for triangulering i forhold til væsentlige udsagn.  

 

I forhold til de gennemførte interviews er det i øvrigt centralt at bemærke, at der er tale om ekspert-

interviews, hvilket adskiller sig væsentligt fra mere ‘almindelige‘ interviews som størstedelen af 

metodelitteraturen fokuserer på (e.g. Kvale 1994). Der er således i forhold til ekspert-interviews 

nogle særlige vanskeligheder i forhold til at styre interview-situationen, og det gælder ikke mindst i 

forhold til den type meget åbne interviews, der er gennemført i denne sammenhæng. Disse 

vanskeligheder har i høj grad været en udfordring i dette projekt, og det kan i forhold til fremtidige 

tilsvarende interviews overvejes, om der skal opereres med mere præcise interview-guider.  
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Der er gennemført interviews med følgende: Tidl. rektor Henrik Toft Jensen, RUC; Tidl. Rektor 

Henning Lehmann, AU; Tidl. Rektor Morten Balling, ASB; Rektor Jens Oddershede, SDU, 

Formand for Danske Universiteter; Tidl. Prorektor og medlem af Globaliseringsrådet Nina Smith, 

AU; Tidl. Videnskabsminister: Helge Sander, Venstre; Chefkonsulent Nikolaj Borg Burmeister, 

Danske Universiteter; Tidl. Direktør for Grundforskningsfonden, tidl. Direktør for 

Undervisningsministeriets forskningssekretariat, forskningsrådsmedlem med mere Peder Olesen 

Larsen; Tidl. Formand for Danmarks Forskningspolitiske Råd, Jens Rostrup Nielsen, Haldor 

Topsøe; Tidl. Formand for Danmarks Forskningspolitiske Råd, Bruno Hansen; Lektor og ekstern 

konsulent for Forsknings- og Innovationsstyrelsen i forbindelse med Bibliometrimodellen, Jesper 

W. Schneider, Danmarks Biblioteksskole; Formand for Det Frie Forskningsråds Bestyrelse, Jens 

Christian Djurhuus, Århus Universitet; Direktør for ACE Denmark og tidligere kontorchef i FI‘s 

afdeling for Analyse og Evaluering, Anette Dørge Jessen.   

 

Der er derudover gennemført mere uformelle interviews og samtaler med en række øvrige aktører: 

herunder Sekretariatschef Susanne Bjerregaard, Danske Universiteter, Chefkonsulent Rune Heiberg 

Hansen, Danske Universiteter, Kontorchef Niels Agerhus, VTU, Kontorchef Kim Brinckmann, 

UBST, VTU, Chefkonsulent Karen Skytte, AC, samt en række universitetsinterne aktører.  

  

Der blev udarbejdet interviewguide forud for gennemførelsen af de enkelte interviews, men der har 

under interviewprocessen været stor åbenhed til at forfølge eventuelle interessante vinkler, der ikke 

har været fuldt ud dækket af guiden. Der har således været tale om semi-strukturerede interviews. 

Det gælder dog overordnet, at de enkelte interviews i kraft af den store spredning af interview-

personer og den brede tidsmæssige ramme har haft ganske forskellig karakter og ramme. Alle de 

formelle interviews er efterfølgende blevet transkriberede. Der har i forbindelse med to af de 

indhentede interviews efterfølgende været tekniske problemer, der har gjort, at de kun delvist har 

kunnet rekonstrueres. Det vurderes dog ikke at have betydning for analysen. I de tilfælde hvor der i 

teksten er blevet brugt direkte citater fra interviewene er disse blevet sprogligt rettet til, så de 

fremstår mindre talesprogslignende. Det er dog sket på en måde, hvor udsagnenes karakter er 

forblevet intakt.     
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Statistisk materiale 

Endelig er der som den tredje og sidste datakilde en række tids-serier, der er konstrueret med 

udgangspunkt i Dansk Center for Forskningsanalyses database. Der er tale om tids-serier, der for de 

længstes vedkommende dækker perioden fra 1967 til 2006. At tids-serierne ikke går længere frem 

skyldes to forhold. For det første betyder de omfattende fusionsprocesser, der blev gennemført med 

effekt fra 1. januar 2007, at det er vanskeligt at sammenligne opgørelser henholdsvis før og efter 

dette tidspunkt. Disse vanskeligheder forstærkes yderligere af det forhold, at ansvaret for 

indsamlingen og udarbejdelsen af forskningsstatistikken fra 2007-udgaven og frem overgik til 

Danmarks Statistik, der har ændret indberetningsskemaer mm., og generelt ikke leverer den samme 

grad af data-tilgængelighed, som den der var gængs før 2007.  For perioden frem til 2006 gælder 

det imidlertid, at datamaterialet er forholdsvis solidt, om end usikkerheden er stigende jo længere 

tilbage i tiden, vi går. Der er således blevet gennemført regelmæssige undersøgelser af forsknings- 

og udviklingsarbejdet i den offentlige sektor siden 1967. For årene 1967-1985 blev undersøgelserne 

gennemført hvert tredje år, mens der for årene 1985-1999 blev gennemført undersøgelser hvert 

andet år. Siden 1999 er undersøgelserne blevet gennemført hvert år. Der knytter sig derudover nogle 

metodiske kommentarer til enkelte af de anvendte statistikker:  

 

I de statistikker, hvor der skelnes mellem universiteter mv. og øvrig offentlig sektor dækker de to 

kategorier over følgende: ‘Universiteter mv.‘ omfatter universiteter og højere læreanstalter. ‘Øvrig 

offentlig sektor‘ omfatter øvrige offentlige institutioner, der udfører forskning og udviklingsarbejde, 

såsom øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, sektorforskningsinstitutioner, 

universitetshospitaler og andre sygehuse, museer, biblioteker og arkiver. 

Sektorforskningsinstitutionerne udgør her den største del, men der er altså også andre institutioner 

under denne kategori. 

 

I de statistikker, der fokuserer på fordelingen mellem hovedområder gælder det, at stigningen fra 

2005 til 2006 i andelen af FoU-udgifter anvendt inden for samfundsvidenskab og det tilsvarende 

fald i andelen af FoU-udgifter anvendt inden for humaniora overvejende skyldes, at fagene 

pædagogik og psykologi i 2006 er blevet medregnet under samfundsvidenskab, mens de to fag i de 

foregående år blev medregnet under humaniora. Denne ændring er sket for at bringe faginddelingen 

i den danske forskningsstatistik i overensstemmelse med de internationale retningslinjer som 

beskrevet i OECD‘s Frascati-manual. Mens faget pædagogik i alle undersøgelserne af den 
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offentlige sektors FoU-arbejde før 2006 er blevet medregnet under humaniora, har psykologi også i 

en periode tidligere, i undersøgelserne for 1973, 1976 og 1979, været kategoriseret som 

samfundsvidenskab. 

 

Endelig gælder det for de statistikker, der skelner mellem forsknings-art, at der er visse forskelle 

mellem enkelte år. Procenttallene er for årene 1967, 1970 og 1985-2006 baseret på fordelingen af 

FoU-årsværk på forsknings-art. For 1970 er opgørelsen eksklusive de mindre FoU-udførende 

enheder/institutter i den offentlige sektor, da disse ikke blev bedt om at angive forsknings-arten. 

(Målt i antal FoU-årsværk udgjorde de mindre enheder/institutter i alt 18 pct. af samtlige FoU-

udførende enheder/institutter i den offentlige sektor i 1970). For årene 1973, 1976, 1979 og 1982 er 

procenttallene baseret på fordelingen af FoU-driftsudgifter på forsknings-art. 

 

Endelig gælder det også, at undersøgelserne af den offentlige sektors forsknings- og 

udviklingsarbejde for årene 1967, 1970 og 1973 også omfatter teknologiske institutter samt en 

række private institutioner med tilknytning til erhvervslivet. Efter 1973 har sådanne institutter og 

institutioner ikke indgået i undersøgelserne af den offentlige sektors FoU-arbejde, men har i stedet 

været omfattet af undersøgelserne af erhvervslivets FoU-arbejde. Dette forhold kan forklare, at de 

angivne procentandele for udviklingsarbejdet i den offentlige sektor er lidt større for årene 1967, 

1970 og 1973 end for de efterfølgende undersøgelsesår. 

 

 

Afgrænsning 

 

Tematisk afgrænsning 

Den nyinstitutionelle forskning har arbejdet på alt fra overordnet verdenssystem-niveau (North & 

Thomas 1973) til detaljerede analyser af organisatoriske subsystemer (Shepsle & Weingast 1987). I 

dette studie vil fokus være på et mellemniveau med udgangspunkt i det, der i litteraturen betegnes 

som et organisatorisk felt. I en klassisk formulering definerede Di Maggio & Powell et 

organisatorisk felt som:  
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“those organizations that, in aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key 

suppliers, resource and product consumers regulatory agencies, and other key organizations that 

produce similar services or products” (1983:143).  

 

Til denne definition tilføjer Richard W. Scott at:  

 

“fields are defined in terms of shared cognitive or normative frameworks or a common regulatory 

system” (1995:56).  

 

Afhandlingens overordnede tematiske fokus er således reformforsøg indenfor universitetssektoren. 

Foss Hansen har med dette udgangspunkt defineret universitetssektoren som et organisationsfelt, 

der består af:  

 

1) universiteterne, opfattet som producenter,  

2) aftagerne af forskning og uddannelse dels i form af de studerende og de dele af 

arbejdsmarkedet, hvor disse efterfølgende finder beskæftigelse, dels i form af de netværk 

i forskersamfundet, hvori forskningsresultater spredes, diskuteres og vurderes samt  

3) regulerende myndigheder i form af politikere og administratorer samt disses samspil 

med rådgivende organer, interesseorganisationer o.lign. (Foss Hansen 2000: 277). 

  

Denne definition udgør det brede udgangspunkt for projektets empiriske afgrænsning. Det er dog 

vigtigt at holde sig for øje, at et felts grænser sjældent er entydige. Mange organisationer og aktører 

befinder sig i et grænseland mellem forskellige felter og overlapper ikke sjældent hinanden, ligesom 

der foregår bevægelser mellem felter over tid. Centralt for universitetssektoren er det således, at 

feltets grænser særligt gennem de seneste årtier er ekspanderet, således at nye aktører og 

institutionelle logikker er kommet til. Begrebet institutionel logik skal her forstås som feltets 

‖organiserende principper‖ (Friedland & Alford 1991: 248). 

 

Mere specifikt er afhandlingens fokus inden for dette felt rettet mod udformningen af 

universiteternes basisbevillingsmodeller. Universiteternes basisbevillinger kan i den sammenhæng i 

dag defineres som summen af universiteternes faste tilskud til forskning (denne del opgøres af 

ministeriet som basisforsknings-tilskud), grundtilskud, myndighedsopgaver og øvrige formål (disse 

tre typer af bevillinger kategoriseres oftest samlet under ‘øvrige formål) (VTU 2005). Tilskud til 
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basisforskning udgør i den sammenhæng den klart største andél. Eksempelvis har VTU for 2006 

opgjort de samlede basisbevillinger til 5,2 mia. kr. Heraf udgjorde bevillinger til universiteternes 

basisforskning 4 mia. kr (VTU 2005). I praksis skelnes der imidlertid sjældent mellem 

basisbevillingernes basisforskningsmidler og midler til øvrige formål. Når der i afhandlingen 

henvises til basisbevillinger vil der således, med mindre andet eksplicit fremhæves, være tale om de 

samlede basisbevillinger indeholdende både tilskud til basisforskning, grundtilskud, 

myndighedsopgaver og øvrige formål. Det gælder imidlertid, at disse definitioner har ændret sig 

over tid, og i den sammenhæng særligt at basisbevillingsbegrebet i praksis først opstod med 

budgetreformen i 1981, hvor der skete en formel opsplitning mellem forsknings- og 

uddannelsesbevillinger. Når der for perioden før 1981 benyttes begrebet basisbevillinger henvises 

der således til forskningsmidlernes anslåede andel af de samlede bevillinger. Endeligt gælder det 

også, at begreberne basisbevillinger og basismidler i praksis bliver brugt synonymt. Denne praksis 

benyttes også i afhandlingen af hensyn til læsevenlighed og sproglig variation.      

 

I et lidt bredere perspektiv rettes fokus dermed primært mod universiteternes forskningsopgave, 

dennes finansiering og de aktører, der har interesse heri. Universitetssektorens forskellige opgaver 

er dog i praksis så tæt integrerede (hvilket også fremgår af bevillingsmodellens udformning), at det 

vil være umuligt at analysere forskningsopgaven isoleret. Spørgsmål om universiteternes 

undervisning og formidling/vidensspredning vil derfor blive inddraget i det omfang, det er 

nødvendigt for at adressere projektets problemstillinger. I praksis følger analysen de tre skitserede 

forandringsdimensioner, men det er centralt, at det sker med udgangspunkt i et basisbevillingsfokus. 

Det gælder således for en lang række af de reformer og diskussioner, der behandles i analysen, at de 

også udspringer af andre diskussioner end spørgsmålet om basisbevillingernes form, omfang og 

anvendelse. Dermed er det således ikke sagt, at de forhold, der trækkes frem i denne analyse, er de 

eneste væsentlige hensyn bag ledelsesreformer, forskningsrådsreformer etc., men det følger af 

afhandlingens fokus, at det er disse aspekter, der fokuseres på.  

 

Tidsmæssig afgrænsning 

I forhold til analysens tidsmæssige afgrænsning er projektets primære fokus overordnet på perioden 

fra 1968-2010, hvilket groft sagt i en dansk kontekst er den periode, hvor man officielt har brugt 

betegnelsen forskningspolitik. 1968 er et relevant udgangspunkt, fordi den forskningspolitiske 

organisation netop her begyndte at tage form, og fordi den uddannelsesmæssige ekspansion på dette 
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tidspunkt for alvor begyndte at udfordre de eksisterende bevillingsmæssige institutioner. Analysen 

er med dette udgangspunkt underopdelt i fire perioder. 1968-1980, 1981-1992, 1993-2000 og 2001 

til 2010. Perioderne er i store træk valgt så de dækker hvert deres årti, men der er dog valgt lidt 

divergerende skæringsår med udgangspunkt i gennemførelsen af væsentlige reformer samt 

afgørende regeringsskift. Vurderingen er dog ikke, at det nødvendigvis er regeringspartiernes 

politiske observans, der har været afgørende for udviklingens retning, da forsknings- og 

universitetspolitikken typisk har været et konsensusområde på tværs af forskellige 

regeringsbærende koalitioner fra både højre og venstre side af det politiske spektrum. De valgte 

regeringskift som skæringsår opfattes i stedet som væsentlige, fordi de repræsenterer vigtige 

ressort-mæssige forandringer. Ved regeringsskiftet i 1993 blev det første Forskningsministerium 

således oprettet, mens der ved regeringsskiftet i 2001 for første gang blev oprettet et samlet 

ministerium for Videnskab, Teknologi og Innovation, der blandt andet fik ansvaret universiteternes 

samlede virke. Netop disse institutionaliseringer på ministerielt niveau i forbindelse med 

regeringsskiftene vurderes til gengæld at være af betydning. Under denne overordnede 

periodeopdeling er der i forbindelse med de to sidste perioder yderligere en underopdeling, hvor der 

fokuseres på de to specifikke reform-forløb omkring udformningen af kriterier for fordelingen af 

basisbevillinger i henholdsvis 1990‘erne og 00‘erne. De to reformforløb løber henholdsvis fra 1995-

1997 og fra 2006-2008. 

 

I forhold til analyserne af de enkelte perioder gælder det i øvrigt, at omfanget af de enkelte kapitler 

vil adskille sig betydeligt fra hinanden, således at der vil være voksende tyngde jo tættere på 

nutiden, vi kommer. Denne vægtning afspejler fire forhold. Det gælder for det første, som det blev 

nævnt i forbindelse med materialer ovenfor, at det tilgængelige materiale har været væsentligt mere 

omfangsrigt og dækkende i forhold til analysens fokuspunkter i de senere perioder end i de første. 

For det andet afspejler den øgede tyngde i de sidste perioder, og herunder særligt den allersidste, 

den reformintensitet, der har karakteriseret afhandlingens forskellige forandringsdimensioner. Der 

er således også i forhold til dette parameter væsentligt mere materiale at fordøje i de seneste 

perioder. For det tredje gælder det, at der i de to seneste perioder er indlejret detaljerede case-

studier, der ligeledes får omfanget til at vokse i forhold til de to første perioder. Sidst men ikke 

mindst afspejler den voksende tyngde op igennem perioderne også en relevans-betragtning. Der er 

efter min vurdering et særligt behov for en grundig analyse af de seneste årtiers 
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forandringsprocesser, og det er ligeledes min vurdering, at det også er i forhold til disse spørgsmål, 

at der generelt vil være størst interesse hos læsere af afhandlingen.     
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6. Indledning til empirisk analyse 

 

 

Indledning 

I Danmark har diskussionen om universiteternes overordnede rolle i samfundet særligt i de seneste 

20 år i store perioder haft en fremtrædende plads på den politiske dagsorden. Ændringer i 

universiteternes organisation og finansiering er således ikke blot blevet set som en central del af 

svaret på de udfordringer som den danske universitetssektor har stået over for, men er også i 

bredere forstand blevet set som en af forudsætningerne for at det samlede danske samfund kan 

opretholde sin position i en globaliseret verden. Et helt centralt omdrejningspunkt i denne 

forandringsproces været spørgsmålet om universiteternes forskningsbevillinger og herunder særligt 

grundbevillingerne i form af basismidler. Som det følgende vil søge at vise, har disse diskussioner 

imidlertid vigtige rødder, der går væsentligt længere tilbage i tiden. De diskussioner, der i dag 

dominerer spørgsmålet om udformningen af basisbevillingssystemet, hænger således uløseligt 

sammen med beslutninger truffet i tidligere perioder, og disses samspil med bagvedliggende 

institutioner og ide-systemer, der har virket både begrænsende og mulighedsskabende for såvel 

gradvise som mere abrupte forandringer.  

 

Med dette afsæt tager denne del af afhandlingen hul på projektets egentlige empiriske analyse med 

udgangspunkt i de centrale problemstillinger, der blev opstillet i kapitel 1. Der vil således på den 

ene side være et overordnet fokus på basisbevillingssystemets udvikling frem til i dag, hvor ikke 

alene spørgsmålet om kriterierne for fordelingen af midler mellem universiteterne har fyldt meget, 

men hvor også spørgsmålet om basisbevillingernes størrelse både totalt set og relativt set i forhold 

til det øvrige finansieringssystem, samt spørgsmålet om styringsmekanismer i forhold til 

anvendelsen af basisbevillingerne, har været centrale omdrejningspunkter i universitets- og 

forskningspolitikken. Det centrale spørgsmål er her, hvordan denne udvikling i et historisk 

institutionelt perspektiv kan karakteriseres?  
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Der har i en dansk kontekst været tale om et valg af en kontinental universitetsmodel med statslige 

basismidler og en tæt sammenknytning mellem forskning og undervisning. De følgende kapitler 

søger at vise, hvordan det øvrige danske universitets- og forskningspolitiske system er blevet bygget 

op omkring og indrettet i forhold denne model, men også hvordan de institutionelle udgangspunkter 

i stigende grad er blevet udfordret af nye krav og nye ide-systemer. Der fokuseres således på de 

forandringsprocesser, der knytter sig til denne udvikling, og herunder ikke mindst på, hvordan der i 

situationer, hvor det har været umuligt at ændre dele af eksisterende institutioner, er blevet søgt 

efter måder at omgå disse på. I teoretiske termer kan der i disse tilfælde være tale om ‘drift‘, 

omformning, forskydning eller ‟layering‟ i modsætning til den (for) simple modsætning mellem 

kontinuitet og brud, der tidligere har karakteriseret store dele af den historisk institutionelle 

litteratur. Denne udvikling kortlægges i analysen i fire separate kapitler, der dækker hver deres 

periode. 

  

På den anden side er der, som en del af den bredere empiriske analyse, et mere snævert fokus på de 

to seneste reformforsøg med sigte på at ændre kriterierne for fordelingen af basisbevillinger og 

herunder særligt spørgsmålet om hvilke mekanismer, der kan forklare netop disse forløbs udfald. 

Der fokuseres her på hvordan specifikke policy-ideer indføres i det danske system, og på hvordan 

oprindelige forandringsimpulser med forskellige aktørgruppers mellemkomst transformeres i mødet 

med eksisterende institutioner og ideer.  

 

 

Den empiriske analyses struktur 

Det gælder for de følgende kapitler, at de alle er opbygget med en kronologisk beskrivende og 

analyserende del, der er overvejende ateoretisk, samt en afsluttende, sammenfattende del, hvor den 

beskrevne udvikling mere eksplicit relateres til afhandlingens teoriapparat. Sammenfatningerne på 

de enkelte kapitler vil af disse årsager være ganske fyldige.   

 

Den empiriske analyses første indledende kapitel vil således i det følgende ganske kortfattet 

fokusere på formationen og udviklingen af det danske bevillingssystem rettet mod universiteternes 

basisforskning i perioden fra Københavns Universitets oprettelse i 1479 til 1968, hvor det 

tostrengede forskningsbevillingssystem begyndte at blive institutionaliseret. Afsnittet vil tage 

udgangspunkt i en kort redegørelse for den første lange formationsperiode fra oprettelsen af 
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Københavns Universitet og frem til anden verdenskrig; derefter den fortsatte formation, 

konsolidering og ekspansion i bevillingssystemet fra anden verdenskrig og frem til slutningen af 

1960‘erne. Afslutningsvis ridses det historisk institutionelle udgangspunkt for den følgende analyse 

op.  

 

I forlængelse heraf bliver der i kapitel 7, der er det første kapitel i den egentlige analyse, fokuseret 

på det begyndende opgør med det traditionelle basisbevillingssystems dominerende position. Der er 

her tale om perioden fra 1968 til 1980, der var karakteriseret ved flere samtidige bevægelser med 

betydning for udformningen af finansieringssystemet. På den ene side var perioden præget af en 

fortsat kraftig uddannelsesmæssig ekspansion, der satte den automatiske sammenkobling af 

uddannelses- og forskningsbevillinger under pres. På den anden side var perioden også præget af 

det, der er blevet betegnet som sektoriseringsbølgen, hvor flere og flere offentlige 

forskningsinstitutioner blev oprettet uden for universitetssystemet.  

 

Kapitel 8 dækker perioden fra 1981-1992, der først og fremmest var karakteriseret ved en betydelig 

vækst i strategiske programbevillinger til forskningen, hvilket gradvist førte til en relativ 

marginalisering af basisbevillingernes betydning. Sideløbende med denne udvikling var der stadig 

diskussioner af kriterierne for fordelingen af basisbevillinger, og særligt sidst i perioden begyndte 

ledelses- og strategidiskussionerne i forhold til universiteternes forskning ligeledes at fylde meget, 

hvilket i slutningen af 1992 kulminerede i en ny styrelseslov for universiteterne.  

 

Kapitel 9, der dækker perioden fra 1993-2000 har to hovedelementer. For det første er der tale om 

en fortsættelse af den brede analyse i forlængelse af de to foregående analyser, hvor særligt arbejdet 

med den nationale strategi i midten af 1990‘erne og introduktionen af udviklingskontrakterne sidst i 

1990‘erne trådte frem som forsøg på at påvirke anvendelsen af basismidlerne. Hvor perioden frem 

til 1993 var karakteriseret ved markante forskydninger i forholdet mellem basismidler og såvel 

eksterne midler som de samlede offentlige forskningsmidler, var perioden efter 1993 i højere grad 

præget af forsøg på gennem styrket institutionel ledelse, kontrakter og strategiudarbejdelse mere 

direkte at påvirke anvendelsen af basismidlerne. Indlejret i denne periode er der for det andet en 

nærmere analyse af det specifikke forsøg på at reformere kriterierne for fordelingen af 

basisbevillingerne i perioden fra 1993-1998, der resulterede i den såkaldte 50-40-10 model.  
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Herefter følger kapitel 10, der som det sidste kapitel i den egentlige empiriske analyse dækker 

perioden fra 2001-2010. Også dette kapitel har to hovedelementer. Dels er der også her en 

fortsættelse af den brede analyse, hvor fokus rettes mod oprettelsen af det nye 

Videnskabsministerium og den lange række af reformer, der fulgte i årene umiddelbart efter. Denne 

periode er karakteriseret ved den mest intensive reformaktivitet i hele det universitets- og 

forskningspolitiske spors lange historie. Perioden har således været kendetegnet af en række store 

reformer af blandt andet rådssystemet, ledelsesstrukturerne og institutionsfordelingen. Samtidig er 

det en periode, hvor såvel det forvaltningspolitiske som det innovationspolitiske spor er ekspanderet 

kraftigt og har underlagt sig flere og flere dele af tidligere forholdsvis autonome politikområder. 

Endeligt vil der også i dette kapitel mere detaljeret blive fokuseret på forløbet af et reformforsøg af 

basisbevillingsmodellens fordelingskriterier. Der er her tale om et forløb, der for alvor blev initieret 

i 2005 med lanceringen af Globaliseringsrådet, og som i 2009 resulterede i introduktionen af den 

såkaldte bibliometriske model som et supplement til den eksisterende 50-40-10 model.   

 

Endeligt er der kapitel 11, hvor der mere systematisk gennemføres komparationer i forhold til 

analysemodellens fokuspunkter på baggrund af opdelingen i dimensioner, perioder og cases. Der 

bliver i den forbindelse fokuseret nærmere på de identificerede forandringsformer samlet set og 

indenfor de enkelte dimensioner og perioder, ligesom der også bliver fokuseret på betydningen af 

forskellige aktørgrupper over tid.  

 

 

Bevillingssystemets historisk institutionelle baggrund 

I denne del af kapitlet opridses institutionaliseringen af bevillingssystemet rettet mod den danske 

universitetsforskning som optakt til den egentlige analyse. Der redegøres i det følgende først for 

forhistorien ganske kort, og derefter kommer der en grundigere gennemgang af udviklingen hen 

imod slutningen af 1960‘erne, hvor det system, vi kender i dag, begyndte at tage form, og hvor der 

blev taget hul på nogle af de centrale diskussioner, der siden har været dominerende i forhold til 

spørgsmålet om basisbevillingssystemets udvikling.  

 

Bevillingssystemets formation  

I 1479 blev Københavns universitet oprettet efter at Christian I i 1475 havde opnået pave Sixtus 

IV´s tilladelse. Dermed blev Københavns Universitet som alle andre middelalderuniversiteter en del 
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af den katolske kirke, hvilket betød, at det i praksis blev Roskildes biskop, der skulle føre tilsyn 

med institutionen. Dette system fungerede frem til reformationen i 1536, hvor statsmagten overtog 

denne opgave. Universitetets hovedopgave i middelalderen var undervisning og herunder særligt 

uddannelsen af præster. Selvom der helt fra starten blev forsket på universitetet, var det først fra 

slutningen af 1700-tallet i takt med at et nyt videnskabssyn begyndte at afløse det skolastisk-

teologiske, at denne aktivitet for alvor slog igennem som et væsentligt element i universitetets liv. 

Udviklingen var præget af den moderne naturvidenskabs gennembrud og forenede en matematisk-

rationalistisk og en empirisk naturforståelse. Det fik i første omgang kun begrænset indflydelse på 

uddannelserne, men forskningsmæssigt førte det til, at universitetet inden længe kunne fremvise 

forskningsresultater inden for astronomi, fysik, optik, anatomi, fysiologi, botanik mv. 

(Forskningssekretariatet 1984b: 25-26).  

 

Under indflydelse af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der var blevet stiftet i 1746 

med det formål at fremme den videnskabelige forsknings kvalitet, blev universitetet reformeret i 

1788.  Udviklingen efter reformen i 1788 var kraftigt påvirket af udviklingen i Tyskland, hvor, det 

der senere skulle blive betegnet som Humboldt-modellen var i færd med at blive etableret (jf. 

kapitel 3). Denne inspiration fra det tyske system har haft en blivende effekt på den danske 

udvikling på universitetsområdet og kan i et historisk institutionelt perspektiv betegnes som et 

kritisk sporvalg, der siden har defineret rammerne for løsningsforslag og problemopfattelser; både 

specifikt for udformningen af bevillingssystemet og bredere for udformningen af universitets- og 

forskningspolitikken som helhed.  Universitetsfundatsen fra 1788, der var i funktion indtil den 

afløstes af styrelsesloven i 1970, startede dermed den forvandling, der skulle ændre Københavns 

Universitet fra at være et klassisk universitet til at være en moderne forsknings- og 

undervisningsinstitution. 

 

Universitetets økonomi var fra starten præget af autonomi. Ydre magter – det være sig kirken eller 

statsmagten – kunne kun i beskedent omfang blande sig i universitetets indre anliggender. De 

ubundne økonomiske midler gav dermed grundlag for et betydeligt selvstyre, der blev udøvet af 

Konsistorium som det øverste styrende organ, hvor alle normerede professorer havde sæde under 

ledelse af en rektor. Den faglige og økonomiske udvikling efter 1800 førte imidlertid til, at 

universitetets økonomi stadig blev forværret. Stærkt stigende udgifter til nybyggeri, først efter 

Københavns bombardement 1807, og siden ikke mindst til naturvidenskaberne, måtte i stigende 
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grad dækkes ved anvendelse af universitetets formue, som stort set var spist op i begyndelsen af det 

20. århundrede. Medvirkende hertil var også, at antallet af lærere steg støt i takt med den faglige 

udvikling. I 1788 havde man på Københavns Universitet omkring 1.000 studerende og ca. 20 faste 

lærere. Disse tal var i 1900 vokset til henholdsvis ca. 4.000 studerende og ca. 60 lærere. Fra 

omkring 1900 og frem er langt størstedelen af det økonomiske grundlag for universitetets drift 

kommet fra staten (Kilde: www.ku.dk/universitetshistorie).  

 

I løbet af det nittende århundrede kom yderligere en række institutioner til i det danske universitets- 

og højere uddannelseslandskab. I 1829 blev den Polytekniske Læreanstalt oprettet. Læreanstalten 

blev i 1933 til Danmarks Tekniske Højskole og til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 1994. 

Derefter blev den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole oprettet ved lov af 8. marts 1856 som en 

videreførelse og udbygning af Veterinærskolen. Denne institution blev i 2007 indfusioneret under 

Københavns Universitet. Den Farmaceutiske Læreanstalt blev grundlagt i 1892. Læreanstalten 

ændrede i 1942 navn til Danmarks Farmaceutiske Højskole og gennemgik endnu et navneskifte i 

2003, denne gang til Danmarks Farmaceutiske Universitet. Institutionen blev 1. januar 2007 til det 

Farmaceutiske Fakultet under Københavns Universitet. Endelig blev Handelshøjskolen i 

København oprettet som privat institution i 1917 af Foreningen til Unge Handelsmænds 

Uddannelse (FUHU). Handelshøjskolen blev i 1965 en del af det nationale uddannelsessystem og er 

i dag kendt under betegnelsen Copenhagen Business School (CBS).  

 

Først i 1928 kom det, der skulle blive til Danmarks andet traditionelle multi-fakultære universitet, 

til, da Aarhus Universitet blev oprettet. Regeringen fandt indledningsvist ikke, at der var statsmidler 

til at etablere et nyt universitet, ikke engang til en forholdsvis beskeden begyndelse med få 

bygninger og et mindre antal fag. Efter en række forgæves forsøg på at overbevise regeringen om, 

at der i Aarhus fandtes en betydelig økonomisk opbakning til en ny institution, valgte man en 

strategi, der gik ud på at starte i det små med en eksamensret i filosofikum og lidt 

sprogundervisning i lejede lokaler, hvor Aarhus Kommune tilbød at betale lærernes løn. Staten 

skulle således slet ikke bidrage. På denne baggrund så man fra regeringens side noget anderledes på 

sagen, end man havde gjort hidtil. Det blev dog understreget, at virksomheden ikke måtte ligge 

statskassen til byrde. Først med universitetsloven af 1931 blev det endegyldigt slået fast, at staten 

ville kunne støtte driften af universitetet, forudsat Universitets-Samvirket finansierede opførelsen af 

universitetets bygninger. Frem til 1940‘erne blev universitetets bygninger opført udelukkende for 

http://www.ku.dk/universitetshistorie
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privat indsamlede midler. På baggrund af 1931-loven finansierede staten imidlertid hovedparten af 

driften fra og med 1932 (Kilde: www.au.dk/da/historie).  

 

På dette grundlag var støtten til den offentlige forskning frem til anden verdenskrig stort set 

begrænset til driftsbevillinger til universiteterne og de højere læreanstalter samt et beskedent antal 

stipendier og tilskud til udgivelse af publikationer og tidsskrifter. Den offentlige Rask-Ørsted Fond 

havde dog allerede siden 1919 haft et internationaliseringsperspektiv og havde herigennem støttet 

danske forskeres udlandsophold og internationale publicering (Betænkning 365 1964; Grønbæk 

2001: 80). Derudover foregik der også i et begrænset omfang en mere anvendelsesorienteret 

forskning på nogle få sektorforskningsinstitutioner. Bortset fra disse beskedne offentlige kilder var 

forskerne henvist til at søge private midler til deres forskning hos Carlsberg-fonden, der spillede en 

central rolle for den grundvidenskabelige forskning (Grønbæk 2001).  

 

Efterkrigstiden: Ekspansion og begyndende erosion 

Danmark havde dermed ved udgangen af anden verdenskrig en række højere 

uddannelsesinstitutioner, hvoraf særligt Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks 

Tekniske Højskole, Danmarks Farmaceutiske Højskole og den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 

havde væsentlige forskningsopgaver. Institutionerne blev alle i helt overvejende grad finansieret 

gennem ordinære driftsbevillinger. Udgangspunktet var i det mindste for de to traditionelle 

universiteter i overensstemmelse med den bagvedliggende Humboldt-model, at de 

universitetsansattes arbejdstid finansieret af driftsbevillingerne blev fordelt nogenlunde ligeligt 

mellem forskning og undervisning.  

 

I forhold til finansieringssystemets udvikling var efterkrigstidens første år karakteriseret af nogle 

indledende skridt mod en langsom institutionalisering af nogle centrale forskningspolitiske organer. 

Først oprettede Folketinget i 1946 et teknisk-videnskabeligt forskningsråd under Akademiet for de 

tekniske videnskaber (ATV). Rådet, der skulle medvirke til at fremme og samordne teknisk-

videnskabelig og erhvervsøkonomisk forskning til gavn for dansk erhvervsvirksomhed, var dermed 

den første almene statslige tilskudsordning for den tekniske forskning i Danmark. Det fik til opgave 

at give tilskud både til forskningsopgaver på de højere læreanstalter og til et begrænset antal 

institutter og udvalg, som det overtog fra Akademiet for de tekniske videnskaber (Grønbæk 1999: 

4-5). Oprettelsen af rådet var således helt i overensstemmelse med den internationale tendens, der 

http://www.au.dk/da/historie
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året før i USA blev formuleret med Bush-doktrinen. Det blev således fremhævet som begrundelse 

for oprettelsen af rådet, at den teknisk videnskabelige forskning var af stigende betydning for 

erhvervslivets udvikling, for landets konkurrenceevne og for beskæftigelsen og velstanden i 

samfundet (Grønbæk 2001: 82). Det teknisk videnskabelige forskningsråd var fra starten tæt knyttet 

til Danmarks Tekniske Højskole, og det blev efterfølgende af Erik Ib Schmidt beskrevet som en af 

den daværende rektors skrivebordsskuffer, hvorfra han kunne tage penge til at støtte unge forskere 

(Schmidt 1993; her citeret fra Grønbæk 2001: 82).  6 år senere, i 1952, blev der som modvægt til 

det teknisk-videnskabelige forskningsråd oprettet en statslig fond, som skulle støtte de øvrige 

forskningsområder. Den fik betegnelsen Statens almindelige videnskabsfond og skulle tjene et 

‖ganske alment videnskabeligt formål‖ ved støtte af dansk videnskabelig forskning, ikke mindst på 

grundforskningsområdet. I modsætning til begrundelsen for oprettelsen af det Teknisk 

Videnskabelige Forskningsråd var det imidlertid i forhold Statens Almindelige Videnskabsfond 

først og fremmest hensynet til forskningens kulturelle værdi, der blev fremhævet som det bærende 

argument. Rent praktisk blev fonden organiseret i fem faglige kommissioner, som skulle behandle 

ansøgninger inden for områderne naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab, lægevidenskab 

og jordbrugs- og veterinærvidenskab. Dermed kom fondens opdeling til at svare til 

forskningssystemets organisering i fakulteter og institutioner. Fonden blev imidlertid ikke pålagt 

nogen overordnet planlæggende funktion og kunne i modsætning til det teknisk-videnskabelige 

forskningsråd ikke selv tage initiativ til at stille forskningsopgaver (Grønbæk 2001; Aagaard 2000).  

Der var således med Grønbæks formulering tale om ‟responsiv fremhjælpning af forskningen 

snarere end mere aktiv styring‟ (Grønbæk 2001: 86). Endelig opstod der op igennem 1950‘erne og 

1960‘erne yderligere en række statslige råd med virksomhed af beslægtet art, men de havde i 

forhold til de ovenfor nævnte oftest et mere begrænset fagligt felt (Betænkning 365 1964).  

 

Midlerne til universiteternes og de højere læreanstalters forskning såvel i form af 

finanslovsbevillinger som fondsbevillinger var dog stadig yderst begrænsede, og særligt 

fondsbevillingerne var frem til slutningen af 1960‘erne af meget marginal betydning. Spørgsmålet 

om bevillinger til universiteterne som helhed var noget som Folketingets finansudvalg tog sig af 

efter indstilling fra Undervisningsministeriet, som viderebragte universiteternes budgetønsker. Det 

var således først med Styrelsesloven i 1970, at universiteternes forhold blev reguleret med 

lovgivning, udover finansloven. Finanslovsforslag blev typisk udarbejdet i de forskellige ministerier 

efter forslag fra de institutioner, forskningsråd med mere, der hørte under dem. For universiteternes 
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og de højere læreanstalters vedkommende var praksis, at de hver for sig forelagde deres budget- og 

normeringsforslag for fagministeriet og normalt derefter ved en forhandling med ministeriet fik 

lejlighed til mundtligt at gøre nærmere rede for deres forskellige ønsker. En afvejning af de enkelte 

institutters og fagområders bevillingsønsker i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslagene, 

herunder en eventuel prioritering af de ønsker, man besluttede at fremlægge, foregik på fakulteterne 

for derefter at blive sammenarbejdet for institutionen som helhed.  Forberedelsen af institutionernes 

finanslovforslag måtte derfor efter gældende bevillingspraksis påbegyndes ca. 1 år før det finansår, 

de tog sigte på. Der var dermed tale om en ordning, som i en stærkt ekspansiv periode på såvel 

undervisningens som forskningens område medførte betydelig usikkerhed i budgetteringen. Dette 

beroede bl.a. på den daværende praksis, hvor der ikke blev foretaget nogen egentlig planlægning og 

budgetlægning på længere sigt (Betænkning 365 1964). Koordineringen - afvejningen af de enkelte 

læreanstalters ønsker mod hinanden – hvilede derefter i al væsentlighed alene på ministeriets 

embedsmænd.  

 

Der var således i visse henseender en meget detaljeret styring gennem det der i kapitel 4 blev 

betegnet som et ‟line item‟-system, hvor hver enkelt udgiftspost i princippet var oppe til forhandling 

i forbindelse med hver finanslov. I Finansloven var det således fastlagt, hvor mange stillinger i de 

forskellige kategorier (professorer, docenter, inspektører, amanuenser, videnskabelige assistenter, 

sekretærer, laboranter, mekanikere og betjente) der skulle være - ikke blot på de enkelte 

universiteter eller fakulteter, men også på de enkelte enheder. Eksempelvis nye professorater blev 

oprettet efter beslutning både i Folketingets Finansudvalg og i Lønningsrådet, hvor der også fandt 

detaljeret prioritering sted mellem fagområder
25

. Også driftsmidlerne til de enkelte var øremærkede 

til blandt andet annuum (midler udover løn til forskning), til medhjælp, til rejser i indlandet og til 

rejser i udlandet (Olesen Larsen 2010: 69). 

 

Dette blev - eksempelvis i Betænkning 365 fra 1964 om den højere undervisnings og forskningens 

administrative organisation - beskrevet som en ordning, som stort set havde fungeret 

tilfredsstillende frem til starten af 1960‘erne. Det blev imidlertid i samme ombæring fremhævet, at 

den stærke ekspansion i forbindelse med udbygningen af bestående læreanstalter og oprettelsen af 

nye, (som der redegøres for nedenfor), set i sammenhæng med det eksisterende korttids-

                                                 
25

 Olesen Larsen fremdrager et konkret enkelt konkret eksempel: Finansudvalget valgte i 1956 mellem to nye 

ekstraordinære professorater ved Københavns Universitet, et i assyriologi og et i molekylspektroskopi (2010:69).  
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budgetterings-systen, medførte et behov for en ny model. I forhold til udformningen af en sådan 

model til fordeling af midler mellem forskellige institutioner, blev det fremhævet:  

 

”at der her i vidt omfang er tale om afgørelser, som ikke kan træffes på grundlag af 

veldefinerede objektive afvejningskriterier. Hvorvidt en sektor inden for det samlede 

læreanstaltsområde bør nyde særligt fremme på bekostning af andre sektorer, om yderligere 

Iudbygning af et eksisterende fagområde eller etablering af Iundervisning og forskning på nye 

områder bør ske ved den ene eller den anden læreanstalt eller eventIuelt ved flere samtidig, er 

spørgsmål, der ikke kan besvares entydigt på et rent sagligt grIundlag. Disse og adskillige 

andre spørgsmål hænger i sidste instans så nøje sammen med politiske, herIunder økonomiske 

og finansielle målsætninger, at deres afgørelse hverken kan tænkes overladt til et organ alene 

sammensat af repræsentanter for læreanstalterne selv eller til et rent administrativt organ 

Iuden for læreanstalterne. De må som hidtil afgøres af en politisk myndighed, d.v.s. af 

ministeren eller af ministeriets embedsmænd på hans vegne” (Betænkning 365 1964: 21, min 

fremhævelse). 

 

Vurderingen var dermed, at der ikke overordnet kunne fastsættes kriterier for tildelingen af 

forsknings- (og undervisnings-) midler, men at den overordnede prioritering mellem institutioner og 

områder måtte afhænge af et politisk skøn. Til gengæld søgte man fra midten af 1960‘erne og frem 

at råde bod på nogle af de øvrige problemer ved budgetteringssystemet ved i højere grad end 

tidligere at stille bevillinger til rådighed for institutionerne som rammebevillinger, suppleret med 

rådighedssummer til uforudsete udgifter.  

 

Det skal i den sammenhæng ligeledes fremhæves, at den voldsomme vækst også i stigende grad 

kom til at repræsentere en udfordring for det traditionelle Humboldt-inspirerede kollegiale 

styringssystem internt på universiteterne. Betænkning 365 fremhævede i den sammenhæng, at de 

forskydninger, der i disse år skete i forhold til såvel til de enkelte kollegiers størrelse som til de 

faglige forvaltningsanliggenders vægt og antal, havde bevirket, at systemet var blevet tungere i 

beslutningsmæssig forstand. Opfattelsen var således, at de kollegiale organer, der havde fungeret 

tilfredsstillende på relativt små eliteuniversiteter havde væsentlige uhensigtsmæssigheder i forhold 

til den interne styring af store enheder med mange videnskabeligt ansatte og mange studerende.  
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Udfordringerne i forhold til både budgetteringspraksis og styring hang som allerede nævnt sammen 

den betydelige vækst i forskningsmidlerne, der i løbet af 1960‘erne begyndte at tilflyde 

universiteterne og de højere uddannelsesinstitutioner gennem finanslovbevillingerne. Væksten skete 

dog ikke primært som følge af forskningspolitiske overvejelser, men i stedet som et resultat af 

uddannelsespolitiske prioriteringer, og herunder særligt som følge af den frie adgang til 

universiteterne. Der var mangel på akademisk arbejdskraft, og universitetsdimensioneringen havde 

derfor et inputfokus: man dimensionerede efter ansøgere. Den frie adgang blev med udgangspunkt i 

både samfundsøkonomiske og socialpolitiske overvejelser opfattet som ønskværdig. Forestillingen 

var, at unge fra alle sociale lag ville efterspørge uddannelse, der ville matche samfundets behov for 

kandidater, blandt andet fordi de i deres uddannelsesvalg ville skele til mulighederne på 

arbejdsmarkedet (Foss Hansen 1997: 102; Christensen 1982). Princippet resulterede i en voldsom 

uddannelsesmæssig ekspansion på universiteterne, og proportionalt hermed voksede også 

forskningen på disse institutioner markant både omfangsmæssigt og omkostningsmæssigt.  

 

Bevillingerne til de højere uddannelsesinstitutioner blev stadig i overensstemmelse med Humboldt-

modellen som altovervejende hovedregel tildelt fælles til uddannelses- og forskningsformål. Hver 

gang, der af hensyn til undervisningen blev bevilget midler til en forskningsforpligtet lærer blev der 

også automatisk bevilget midler til forskning i det fag, hvori undervisning var nødvendig 

(Betænkning 794 1977: 15). Langt hovedparten af universiteternes forskning var dermed 

bevillingsmæssigt knyttet til studenterantallet og dermed i vid udstrækning et biprodukt af 

studentertilgangen inden for de forskellige uddannelser. Prioriteringer på forskningsområdet var 

således primært følgevirkninger af prioriteringer på uddannelsesområdet og de var derfor underlagt 

en tydelig politisk administrativ uddannelseslogik. Forskningen på institutionerne fik på denne 

baggrund karakter af en residual aktivitet og blev i kraft af den meget begrænsede politiske 

interesse gennem 1960‘erne tildelt en udpræget grad af indholdsmæssig autonomi (Foss Hansen 

1996: 18-19; Olesen Larsen 1981).  

 

Stigningen i studentertallet begyndte så småt at tage fart sidst i 1950‘erne, men den helt afgørende 

ekspansion fandt først sted op igennem 1960‘erne. Det gælder således eksempelvis for perioden fra 

1959 til 1964, at væksten ved de to multi-fakultære universiteter, Københavns Universitet og Århus 

Universitet, alene i disse 5 år androg 96 pct. (fra 8.825 studerende i 1959 til 17.273 i 1964), mens 

væksten ved Danmarks Tekniske Højskole var noget mere begrænset i samme periode (fra 2023 
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studerende til 2596) (Betænkning 365 1964).  Med væksten i antal studerende voksede antallet af 

videnskabeligt ansatte på institutionerne også. Hvor der i 1958 tilsammen var 595 videnskabeligt 

ansatte på Københavns og Århus Universitet var dette tal i 1963 vokset til 1295. Der var tale om en 

beskeden vækst i antallet af professorer, mere end en fordobling af antallet af lektorer, og endeligt 

mere end en tredobling af antallet af ammanuensisser på blot fem år (Betænkning 365 1964). Også 

her var væksten mere afdæmpet på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Farmaceutiske 

Højskole og Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole. 

 

Endeligt var også selve bevillingsvæksten voldsom. Det anslåes således i Betænkning 365, at drifts- 

og anlægsudgifter relateret til forskningsopgaverne på universiteterne og de højere læreanstalter i 

perioden 1959 til 1964 steg fra 41,4 millioner kr. til 154,7 millioner kroner i løbende priser 

(Betænkning 365 1964: 32). I samme periode steg bevillingerne til de forskellige videnskabelige 

fonde fra 4,0 millioner kr. til 15,9 millioner kroner, ligeledes i løbende priser. For det offentlige 

forskningssystem som helhed blev det i samme sammenhæng anslået, at udgifterne til driften 

fordelte sig med 38 pct. til universiteterne og de højere læreanstalter, 57 pct. til 

forskningsinstitutioner uden for læreanstalternes kreds og 5 pct. til de videnskabelige fonde.  

 

Som udgangspunkt var det således antagelsen, at ca. halvdelen af midlerne til universiteterne gik til 

forskning. Det var dog kun et groft overslag, at der var denne procentmæssige fordeling af 

aktiviteter, og så tidligt som i 1964 blev det fremhævet i ovennævnte betænkning, at det for 

universiteternes og de højere læreanstalters vedkommende ikke var muligt at udskille 

forskningsudgifterne fra de udgifter, som undervisningen medførte. Betænkningen argumenterede 

blot med, at det var international praksis som et groft gennemsnit at gå ud fra, at halvdelen af 

sådanne institutioners samlede udgifter kunne henregnes til henholdsvis undervisning og forskning, 

og uagtet at udvalget erkendte, at store usikkerhedsmomenter var knyttet hertil, anvendte man i 

mangel af bedre metode en tilsvarende fremgangsmåde ved opgørelsen af de danske 

bevillingsudgifter (Betænkning 365 1964). Det gjorde sig ligeledes gældende, at det overordnet var 

meget vanskeligt at fastsætte de samlede udgifter til den offentlige forskning. Bevillingerne var 

fordelt på ikke mindre end 12 ministerier, og herunder yderligere en række forskellige kanaler, og 

det betød med Betænkningens formulering, at ‟betydningsfulde finansieringsmæssige afgørelser 

således ofte måtte træffes på et ikke fuldt tilfredsstillende grundlag og med risiko for, at de til 

rådighed stående midler blev fordelt på en mindre hensigtsmæssig måde‟. Betænkningen 
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fremhævede også, at fondsmidler i en vis udstrækning – og mod deres oprindelige hensigt — rent 

faktisk var begyndt at blive benyttet som supplement til de ordinære driftsbevillinger i tilfælde, hvor 

grundbevillingerne på grund af de stærkt stigende undervisningsbehov og de anførte 

usikkerhedsmomenter i budgetteringspraksis - havde vist sig at være utilstrækkelige til også i 

rimeligt omfang at dække forskningens behov. 

 

Samme betænkning fra Universitetsadministrationsudvalget fra 1964 havde i øvrigt i et lidt længere 

perspektiv betydning for forskningspolitikken i en anden henseende, da den påpegede behovet for 

samordnende organer på forskningsområdet. Resultatet blev, at hovedparten af de eksisterende 

forskningspolitiske organer i 1965 blev samlet under Undervisningsministeriet, samtidig med at 

regeringen oprettede et Forskningens Fællesudvalg, der fik til opgave at give almen 

forskningspolitisk rådgivning til regering og Folketing. Det var hensigten, at Forskningens 

Fællesudvalg skulle anlægge en helhedsbetragtning på forskningspolitiske spørgsmål om 

institutioner, prioriteringer og virkemidler. Beslutningen udsprang ikke mindst af en OECD-rapport 

fra året før, hvor organisationen for første gang bedømte dansk forskningspolitik. Der var ikke tale 

om en egentlig evaluering, men blot om en rapport, som kort beskrev tingenes tilstand (Olesen 

Larsen 2010: 64):    

 

 ”A Danish science policy does not exist, at any rate not in the form of some document. Government 

and the private industries have a general feeling of the necessity of scientific education and research, 

and both parties – individually and in co-operation – aim at encouraging these activities, but is has 

not been attempted to formulate general objectives. So each case is handled on an ad hoc basis, and it 

is the general impression that the drawbacks of this method are not very great, mainly because of the 

small size of the country where “everybody knows everybody.” OECD (1964, her citeret fra Olesen 

Larsen 2010). 

 

Denne vurdering harmonerer da også godt med senere karakteristikker af situationen på dette 

tidspunkt. Forskningspolitikken er i denne periode således blandt andet blevet beskrevet som et 

ikke-politikfelt (Foss Hansen 1997: 103). 
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Sammenfatning og institutionel status 

På baggrund af den foregående gennemgang kan der dermed peges på en række centrale 

institutionelle forhold ved det danske bevillingssystem rettet mod universitetsforskningen anno 

1967. Dette er forhold, der på forskellig vis har haft betydning for senere forsøg på ændringer af 

basisbevillingssystemet og den kontekst, det er indlejret i. Det gælder således for visse af 

forholdene, at de vurderes at have begrænset forandringsmulighederne i forbindelse med senere 

reformforsøg, men ligeledes for andre, at de har øget forandringspresset ved at erodere fundamentet 

for den eksisterende model.  

 

Overordnet var der ved afslutningen af denne periode frem mod slutningen af 1960‘erne tale om 

institutionaliseringen af en næsten ren Humboldt-model for Danmarks to multi-fakultære 

universiteter. Finansieringssystemet for universiteterne bestod ved indgangen til 1968 således stort 

set udelukkende af driftsbevillinger, der som udgangspunkt blev fordelt ligeligt mellem forsknings- 

og undervisningsopgaver. Eksterne forskningsbevillinger var stadig af meget marginal betydning, 

og dem der var i denne del af systemet, blev i helt overvejende grad fordelt på baggrund af 

akademiske kriterier. Ligeledes var det eneste væsentlige kriterium for tildelingen af basismidler til 

forskningen studenterantallet på de respektive institutioner. Der var tilmed fra politisk side ganske 

begrænset interesse for den akademiske forskning, og dermed kun en ringe grad af substantiel 

ekstern styring. Dog var der i periodens allersidste år taget nogle få spæde skridt mod 

institutionaliseringen af en decideret forskningspolitik med blandt andet oprettelsen af Forskningens 

Fællesudvalg. Det gjorde sig ligeledes gældende i forhold til den interne styring af universiteternes 

forskning, at Humboldt-modellen også her stod stærkt i form af det kollegiale selvstyre i traditionel 

form.  

 

For Danmarks Tekniske Højskole, derimod, var fremvæksten af ideer med inspiration i den lineære 

doktrin væsentligt tydeligere. Nytte- og anvendelsesperspektivet var her langt mere fremtrædende, 

hvilket ikke mindst kom udtryk gennem det Teknisk Videnskabelige Forskningsråd. Endelig er det 

også centralt at fremhæve, at der også allerede var en betydelig offentlig forskning uden for 

universiteterne og de højere læreanstalter. Udgifterne til denne del af den offentlige forskning 

oversteg således udgifterne til forskningen på universiteterne omkring midten af 1960‘erne.  
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Samlet var der således på alle dimensioner i forhold til de traditionelle universiteter tale om en 

status, der lagde sig tæt op af det Humboldtske ide-system. Danmarks Tekniske Højskole, derimod, 

orienterede sig i højere grad imod eksterne kriterier. Trods denne relativt entydige idemæssige 

status var det imidlertid i stigende grad begyndt at blive tydeligt, at der i visse henseender var tale 

om epoke, der nærmede sig afslutningen. Det skyldtes ikke mindst, at den voldsomme 

uddannelsesmæssige vækst var i færd med at erodere væsentlige elementer af den eksisterende 

model. Det gjorde sig gældende i forhold til budgetproceduren, hvor systemet var ved at blive for 

stort til, at den detaljerede forhandlingsmodel kunne fastholdes; det gjorde sig gældende i forhold til 

den eksterne styring, hvor omfanget af midler, der blev allokeret til universitetsforskningen pådrog 

sig stigende politisk interesse, og hvor også OECD pressede på for formuleringen af overordnede 

forskningspolitiske prioriteringer; det gjorde sig gældende i forhold til den interne styring på 

institutionerne, der på grund af væksten blev tungere og mere krævende; og endeligt gjorde det sig 

gældende i forhold til den automatiske sammenkædning mellem forsknings- og 

uddannelsesbevillinger, der blev dyrere og dyrere at opretholde. Endeligt var også den stærke vækst 

i den øvrige offentlige forskning uden for universiteterne og de højere læreanstalter med til 

yderligere at presse den eksisterende, akademisk orienterede model.   

 

Indtil videre kunne der imidlertid ikke peges på reelle idemæssige alternativer til det eksisterende 

system, selvom det allerede på væsentlige parametre var under kraftig erosion. Som det næste 

kapitel vil vise fortsatte forandringspresset imidlertid med at stige i den følgende periode.      
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7. Perioden 1968-1980 

 

 

Indledning 

Som sidste kapitel viste, var der ved indgangen til 1968 tale om et forskningsfinansierings-system 

på universiteterne, der i praksis helt overvejende grad var bundet op på undervisningsomfanget og 

som på et mere idemæssigt plan lagde sig meget tæt op af centrale elementer i Humboldt-modellen. 

De eksterne midler var forsvindende små, og det samme var de eksterne krav rettet mod 

universiteternes forskning. Der var ingen overordnet forskningspolitik og kun de første konturer af 

en forskningspolitisk organisation. Denne situation kom dog under stigende pres i de følgende år, 

hvor spørgsmålet om forskningsfinansiering blev et centralt stridspunkt i forsknings- og 

universitetspolitikken.  

 

Der fokuseres indledningsvist i dette kapitel på råds-strukturens institutionalisering, udbygningen af 

både universitetslandskabet og sektorforskningen, samt introduktionen af en ny styrelseslov, inden 

der mere dybdegående redegøres for en række væsentlige diskussioner om udformningen af 

kriterier for fordeling af basisbevillinger. Afslutningsvis sammenfattes kapitlets resultater og 

relateres til afhandlingens overordnede analyseramme.  

 

 

Forskningsrådsstrukturen tager form 

Mod udgangen af 1960‘erne var den eksisterende basisbevillingsmodel kommet under pres som 

følge af den voldsomme uddannelsesmæssige ekspansion, der hastigt var i færd med at erodere 

Humboldt-modellens fundament. I første omgang var det dog ikke den bevillingsmæssige 

sammenkobling af undervisning og forskning, der blev taget fat på fra politisk side. Bestræbelserne 

blev i stedet rettet mod udviklingen af en egentlig central forskningspolitisk organisation, der med 

nogle ændringer i 1968 og 1972 begyndte at ligne det system, der kom til at dominere perioden 

frem til 2003. Det skete indledningsvis med Folketingets beslutning om, at Statens almindelige 

videnskabsfond, der stort set havde bestået uændret siden 1952, skulle omdannes til fem 
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forskningsråd, hvis fagområder svarede til fondens kommissioner. De fem råd fik ved den lejlighed 

betegnelserne Statens Humanistiske Forskningsråd (SHF), Statens Samfundsvidenskabelige 

Forskningsråd (SSF), Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (SNF), Statens Jordbrugs- og 

Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) og Statens Læge-videnskabelige Forskningsråd, 

hvor sidstnævnte senere blev omdøbt til Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (SSVF). I 

forhold til Statens almindelige videnskabsfond fik de fem forskningsråd dog væsentligt udvidede 

opgaver og midler. Med den nye lov fik rådene således også rådgivende, oversigtsskabende, 

initiativtagende og samordnende funktioner. Rådene overtog naturligvis derudover den såkaldte 

fondsfunktion, altså at give bevillinger til forskningsformål efter ansøgning, og nogle 

forskningsrådsmedlemmer fastholdt i hvert fald i de første år, at denne fondsfunktion var rådenes 

eneste vigtige opgave. Andre forskningsråd gik dog i et vist omfang i gang med de rådgivende, 

styrende og initiativtagende funktioner (Olesen-Larsen, 1981: 170; Aagaard 2000: 31).  

 

Årsagen til oprettelsen af de statslige forskningsråd var ikke mindst den kraftige udbygning af 

universitetssystemet, der i denne periode begyndte at skabe en politisk efterspørgsel efter en mere 

selektiv fordeling af de offentlige midler til forskningssystemet. Rådenes oprettelse i 1968 er 

således blevet opfattet som et kompromis mellem på den ene side universiteternes ønske om at 

bevare uafhængigheden af statsmagten og på den anden side politikernes ønsker om at få en bedre 

styring af universiteternes vækst (Jensen 1996: 32). Samtidig søgte man at styrke administrationen 

af forskningspolitikken ved i Undervisningsministeriet at oprette forskningssekretariatet, der blandt 

andet fungerede som administration for forskningsrådene. De statslige forskningsråd blev dog ikke 

det styringsinstrument, man fra politisk side havde ønsket, da de i udpræget grad arbejdede inden 

for den traditionelle disciplinopdeling, var tæt knyttede til universiteterne, og overvejende 

fokuserede på internt videnskabelige kriterier i allokeringen af midler. Dermed repræsenterede 

forskningsrådsbevillingerne ikke et egentligt alternativ til basisbevillingerne i styringsmæssig 

forstand. Man besluttede derfor blot fire år senere i 1972 at styrke det forskningspolitiske 

rådgivningssystem. Det skete ved oprettelsen af Planlægningsrådet for Forskningen, der afløste 

Forskningens Fællesudvalg fra 1965. Med oprettelsen af dette organ søgte man at styrke rådets 

rådgivningsmuligheder i forhold til regering og Folketing og forbedre forholdet til forskningsrådene 

(Grønbæk 1999: 11). Samtidig blev Danmarks Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd og Statens 

Teknisk-Videnskabelige Fond slået sammen til et sjette forskningsråd, og man vedtog ved samme 



180 

 

lejlighed en fælles lov for alle seks statslige forskningsråd (Christensen 1982: 114-115; Grønbæk 

2001; Aagaard 2000).  

 

Dermed var den opdeling i forskningsrådssystemet med det teknisk videnskabelige område særligt 

knyttet til teknologipolitikken og de øvrige råd og områder knyttet til forsknings- og 

undervisningspolitikken, der fra starten var institutionaliseret i systemet, formelt elimineret 

(Christiansen & Sidenius 1988: 250). Opdelingen havde dog allerede i løbet af 1960‘erne mistet 

betydning, da teknologipolitikken i højere og højere grad var blevet udspaltet fra det teknisk 

videnskabelige forskningsråd og den generelle forskningspolitik, således at der var opstået et klart 

adskilt, tvedelt forskningssystem:  

 

”På den ene side den generelle læreanstaltsforskning i Undervisningsministeriets regi med et 

forskningsrådssystem, der var helt renset for de målformuleringer og den rådssammensætning, der 

tidligere havde givet erhvervslivet indflydelse i rådssystemet. På den anden side det teknologiske 

servicenet i Handelsministeriets regi (fra 1980: Industriministeriet), som skulle varetage den 

forskningsformidlende rolle.” (Christiansen & Sidenius 1988: 250).    

 

Det var ikke mindst en lov fra 1973 i forhold til det teknologiske servicenet, der institutionaliserede 

denne internationalt set ganske unikke adskillelse mellem forskningssektoren og erhvervslivet: 

Udviklingen var først og fremmest drevet af industriens ønske om at trække den industrielt 

orienterede forskning ud af Undervisningsministeriet, hvor udviklingen i disse år ikke just gik i 

retning af øget erhvervsvenlighed (Christiansen 1988). Adskillelsen var næsten vandtæt op til 

1980‘erne, hvor den teknisk videnskabelige forskning i forbindelse med den strategiske 

programbølge (der behandles i kapitel 8) igen begyndte at indtage en særstatus. Der kan således i 

forhold til finansieringen af universitetsforskningen tales om fastholdelse af den næsten rene 

Humboldt-model frem til ca. 1985, hvor både basismidler og rådsmidler i helt overvejende grad 

forbeholdtes rent akademiske kriterier.  

 

Dermed var hovedelementerne i de næste mange års rådsstruktur etableret. Disse organisatoriske 

forandringer i slutningen af 1960‘erne og starten af 1970‘erne er efterfølgende blevet opfattet som 

forløberne til en egentlig central forskningspolitisk organisation, selvom rådene indledningsvist 

agerede meget responsivt i forhold til universiteterne (Grønbæk 2001).  Ændringerne kan også 

beskrives som etableringen af det tostrengede bevillingssystem, der siden med hyppige udbygninger 
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har domineret den danske forskningsfinansierings-struktur. Som styringsmiddel i prioriteringen 

mellem forskellige forskningsområder har det tostrengede bevillingssystem imidlertid kun reel 

betydning, hvis midlerne i den eksterne streng har et vist omfang og samtidig øremærkes politisk 

eller uddeles på baggrund af politiske retningslinjer. Disse forudsætninger begyndte først for alvor i 

løbet af 1980‘erne at blive opfyldt, og indtil da var forskningsrådenes rolle som et instrument i den 

politiske styring af forskningen begrænset. Det blev i den sammenhæng i 1981 fremhævet, at 

forskningsrådene ikke i større omfang havde været inddraget i administrationens og politikernes 

egne forsøg på styring af forskningen (Olesen Larsen 1981: 171). Forskningsrådenes rolle i det 

danske forskningssystem i denne periode er da også af Hanne Foss Hansen blevet karakteriseret 

som et klassisk eksempel på selvstyre (Foss Hansen 1996: 21). Trods denne karakteristik kunne der 

dog alligevel konstateres begyndende tegn på den udvikling, der skulle komme til at dominere 

perioden op igennem 1980‘erne. Det skete på den ene side dels igennem det, der blev betegnet som 

Planlægningsrådet for Forsknings Aktionsprogram. Aktionsprogrammet omfattede en række 

forskningsområder, hvor Planlægningsrådet havde fundet, at der var behov for en særlig indsats. 

Baggrunden herfor kunne både være, at det ud fra en politisk vurdering blev anset for ønskeligt at 

fremme forskningen inden for særlige områder, eller at der ifølge Planlægningsrådet var tale om 

uopdyrkede områder af væsentlig betydning (Betænkning 794: 49). På den anden side skete det 

igennem det såkaldte Energiforskningsprogram fra 1976, der var det første væsentlige danske 

eksempel på egentlig strategisk programforskning. Programmet kom til verden, da Energistyrelsen 

blev oprettet under Handelsministeriet, og var da heller ikke i nævneværdig grad rettet mod 

universiteterne, men derimod primært mod Forsøgscenter Risø (Sørensen 1987: 32; Olesen Larsen 

2010: 96). 

 

 

Oprettelsen af nye institutioner 

Som følge af den uddannelsesmæssige ekspansion blev der sideløbende med den begyndende 

institutionalisering af en central forskningspolitisk organisation arbejdet med en ambitiøs 

udbygningsplanlægning i forhold til universiteterne og de øvrige højere læreanstalter. 

Planlægningen førte i første omgang til oprettelsen af universitetet i Odense
26

, udbygningen af Den 

Tekniske Højskole og senere oprettelsen af nye universitetscentre i Roskilde og Aalborg 

(Christensen 1982). Udbygningen var dog så godt som udelukkende begrundet i uddannelseshensyn 

                                                 
26 Odense Universitet var allerede oprettet midt i 1960‘erne, men blev fortsat udbygget i denne periode. 
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og regionaliseringshensyn, hvorved den medfølgende forskningsudbygning igen blot blev et 

biprodukt af prioriteringer på andre områder. Der blev ifølge kritikere ikke taget tilstrækkeligt 

hensyn til kritisk størrelse i forskningshenseende, og samtidig kun i begrænset omfang bygget 

videre på den tradition og sagkundskab, som fandtes i Aarhus og København, hvilket sat på spidsen 

fik Olesen Larsen til at fremsætte følgende påstand i 1981:  

 

‖.. i Roskilde så det ud til, at man overhovedet ikke kendte begrebet den kritiske størrelse, men antog 

at for eksempel en kemiker kunne arbejde helt alene. Man inddrog heller ikke forskningsråd i 

planlægningsarbejdet. At det under disse forhold er lykkedes at bygge god forskning op i hvert fald i 

Odense må glæde – men også undre” (Olesen Larsen 1981: 144).  

 

I det omfang, der overhovedet kan tales om en forskningspolitisk begrundelse for udbygningen af 

institutionslandskabet, skulle det således nærmere være i relation til ønsket om aktivt at fremme det 

tværdisciplinære element i dansk forskning med oprettelsen af de to danske universitetscentre 

karakteriseret ved en mere tværdisciplinær struktur end de traditionelle universiteters. Et mål var i 

den sammenhæng sikring af reel tværfaglig forskning, idet en række institutter kom til at rumme 

forskellige fag, der kom til at indgå i institutternes tværfaglige forskningsprofil, men heller ikke 

dette var et tungtvejende argument på forskningssiden (Aagaard 2003). Forskningspolitiske 

overvejelser spillede således samlet set kun en underordnet rolle ved oprettelsen af de nye 

universitetsinstitutioner (Grønbæk 2001: 99). 

 

I forhold til de nye institutioners forskningsomfang var det i øvrigt karakteristisk, at de fra starten 

havde andre studenter/lærer ratioer (S/L ratioer) end de tidligere oprettede institutioner. Der var 

således på dette tidspunkt ikke blot fastsat forskellige S/L ratioer for forskellige hovedområder, men 

også forskellige S/L ratioer for forskellige institutionstyper. De tre daværende store universiteter 

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Odense Universitet havde et sæt ratioer, mens 

universitetscentrene (Aalborg og Roskilde) havde et højere sæt ratioer. Danmarks Tekniske 

Højskole (DTH), Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Danmarks 

Farmaceutiske Højskole havde et tredje sæt ratioer, mens handelshøjskolerne havde et fjerde sæt. 

De mest fordelagtige ratioer, det vil sige de laveste, havde de tre gamle universiteter samt 

Danmarks Tekniske Højskole, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks 

Farmaceutiske Højskole. Universitetscentrene og handelshøjskolerne havde de mest ufordelagtige 
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ratioer. Det studentertal, der blev anvendt i forhold til tildelingen af midler var i øvrigt antal 

indskrevne studenter – uanset om de var aktive eller ej. Da også forholdet mellem indskrevne 

studerende og aktive studerende varierede fra den ene institutionstype til den anden samt mellem 

hovedområderne, bidrog det yderligere til at skabe variation i graden af forskningstilknytning (VTU 

2008d). Der var således fra starten institutionaliseret en vis skævhed i fordelingen af 

basisbevillinger mellem de enkelte institutioner. Som det følgende kapitel vil vise, blev denne 

skævhed cementeret med introduktionen af budgetreformen, og endda i visse tilfælde forstærket op 

igennem 1980‘erne, fordi de institutioner, der fra starten havde haft de mest ufordelagtige S/L 

ratioer, også var dem der i denne periode oplevede den største studentermæssige vækst, som netop i 

kraft af budgetreformen ikke blev modsvaret af en tilsvarende stigning i faste forskningsbevillinger.  

 

Endelig skete der også i denne periode en fortsat udbygning af sektorforskningen sideløbende med 

væksten i de offentlige forskningsbevillinger rettet mod universiteterne. Universitetsforskningens 

vækst havde som skrevet primært været knyttet til den øgede tilgang af studerende til de højere 

læreanstalter, hvor fordelingen af de offentlige forskningsmidler primært fulgte i hækbølgen på 

undervisningspolitikken, men på sektorforskningsområdet lå der mere eksplicitte 

forskningspolitiske overvejelser bag. Det var imidlertid i helt overvejende grad snævert sektorielle 

forskningspolitiske overvejelser, der sjældent var koordinerede, da sektorforskningen inden for 

enkelte områder var finansieret af fagministerierne og orienteret mod deres behov for viden. Som 

vist i forrige kapitel havde sektorforskningen allerede i slutningen af 1960‘erne et betragteligt 

omfang med særligt Risø og Seruminstituttet som de tungeste aktører. De første danske 

sektorforskningsinstitutioner var således blevet oprettet meget tidligere, men fra slutningen af 

1960‘erne tog udviklingen yderligere fart. Der skete i denne periode dels en udbygning af de 

allerede eksisterende institutioner, dels en etablering af en lang række nye. I 1970‘erne 

opprioriterede sektorministerierne således forsknings- og udredningsvirksomheden samtidig med, at 

de oprettede udvalg, råd, programmer og lignende i et forsøg på at få større indflydelse på den 

forskning, de finansierede. Bevillingssystemerne i forhold til sektorforskningsinstitutionerne blev 

ligeledes projektorienterede og kontraktforskningen blev udviklet, således at forskningsindsatsen i 

højere grad end tidligere blev prioriteret efter aktuel politisk relevans (Foss Hansen 1996: 20). 

Ansvaret for sektorforskningen var som nævnt knyttet til de enkelte sektorer og ministerielle 

ressortområder, og det var karakteristisk, at autonomien for disse forskningssektorer var høj, og at 

sektorerne udviklede ret forskelligartede organisations- og styreformer (Foss Hansen 1996: 19).  
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Som nedenstående figur viser, er det imidlertid fejlagtigt at betegne 1970‘erne som en periode, hvor 

sektorforskningen som helhed blev væsentligt opprioriteret på bekostning af den universitære 

forskning. Der var ganske vist tale om en kraftig stigning fra 1967 til 1970, men derefter holdt 

sektorforskningens andel sig på et nogenlunde stabilt niveau perioden ud. Når man alligevel ofte 

betegner 1970‘erne som sektoriseringens årti (se eksempelvis Grønbæk 2001), skyldes det 

formentlig nærmere væksten i antallet af relativt små institutioner, der bidrog til at fragmentere den 

samlede offentlige forskningsindsats. Det er i øvrigt værd at bemærke, at perioden som helhed var 

præget af vækst for både sektorforskningen og universitetsforskningen på trods af den økonomiske 

krise. At det alligevel har føltes som nedgangstider på universiteterne skyldes dog, at væksten i 

forskningsbevillingerne ikke kunne matche væksten i antallet af studerende, og at 

undervisningsbelastningen derfor har været voksende for de enkelte ansatte.  

 

Figur 8: FoU-udgifter i den offentlige sektor fordelt på institutionstype, 1967-1982, mio. kr. Faste 
2006-priser 
 

 

Som det blev gennemgået i kapitel 3 kan oprettelsen og udbygningen af sektorforskningen med 

udgangspunkt i den akademiske litteratur om forskningspolitiske faser opfattes som udtryk for et 

nyt fremvoksende ide-system. Argumentet var i den sammenhæng, at sektoriseringen frem for at 

blive opfattet som et konkurrerende ide-system kan opfattes som en anerkendelse af den 

traditionelle forskningsfinansieringsmodel rettet mod universiteterne. Rationalet var med andre ord, 

at den mere anvendelsesorienterede, problemløsende forskning ikke skulle sammenblandes med den 

rene akademiske, men i stedet finde sted i selvstændige enheder, hvor autonomihensynene blev 
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vægtet mindre højt. Sektoriseringen kan således opfattes som en funktionel opsplitning, der gennem 

oprettelsen af selvstændige offentlige institutioner sikrede samfundets behov for viden inden for 

specifikke områder, og samtidig bibeholdte universiteternes særlige uafhængige position.  

 

I teoretiske termer var der dermed tale om en accept af den traditionelle models begrundelser for 

udformningen af finansieringssystemet rettet mod universitetsforskningen, og dermed en 

anerkendelse af princippet om at den mere anvendelsesorienterede og styrede forskning skulle 

foregå i en anden institutionel ramme. Præcis denne tankegang synes at have været dominerende i 

en dansk kontekst, hvor udviklingen mellem universiteterne på den ene side og sektorforskningen 

på den anden side i vidt omfang foregik isoleret fra hinanden. Isolationen var imidlertid ikke kun til 

stede på dette overordnede niveau, men kunne som nævnt også observeres internt blandt den brede 

palet af sektorforskningsinstitutioner, hvor fragmenteringen var betydelig. Under alle 

omstændigheder var der imidlertid tale om institutionaliseringen af et nyt ide-system, som kunne 

sameksistere med det eksisterende universitetspolitiske, så længe grænsedragningen var klar. Som 

det vil blive vist i senere kapitler kunne denne klare funktionelle opdeling af det offentlige 

forskningssystem imidlertid ikke opretholdes på sigt, og det skulle vise sig at få konsekvenser for 

finansieringen af universitetsforskningen.  

 

 

Forspil til budgetreformen 

Sideløbende med både etableringen af forskningsrådsstrukturen og udbygningen af 

institutionslandskabet blev der i stigende grad stillet spørgsmålstegn ved den danske Humboldt-

inspirerede finansieringsmodels automatiske bevillingsmæssige sammenknytning af undervisning 

og forskning. Der var her i særlig grad fokus på anvendelsen, og den efter manges opfattelse 

manglende interne prioritering af de efterhånden betydelige midler, der indirekte blev allokeret til 

universiteternes forskning (Foss Hansen & Jørgensen 1995: 11; Christensen 1982: 1-60). Det blev i 

den sammenhæng ligeledes opfattet som et væsentligt problem, at den skævt fordelte 

uddannelsesvækst dermed også førte til overordnede forskydninger mellem hovedområder i den 

samlede offentlige forskningsindsats. Som nedenstående figur viser, førte den kraftige 

studentermæssige vækst på såvel humaniora som samfundsvidenskab til at også den 

forskningsmæssige volumen steg kraftigt på disse områder. Udviklingen var særligt tydelig i 

perioden fra 1967 til 1976, hvor der skete mere end en fordobling i de to områders andel af den 
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samlede forskningsindsats. Også sundhedsvidenskab gik væsentligt frem i samme periode. 

Fremgangen skete til gengæld på bekostning af den naturvidenskabelige forskning, den tekniske 

forskning og jordbrugs- og veterinærvidenskaben, der alle mistede væsentlige andele. For den 

tekniske forskning var der således tale om næsten en halvering fra 18 pct. af den samlede offentlige 

indsats i 1967 til blot 10 pct. i 1976, men altså uden at forskydningen var sket med afsæt i 

eksplicitte forskningspolitiske prioriteringer.  

 

Figur 9: FoU-udgifter i den offentlige sektor fordelt på videnskabelige hovedområder, 1967-1982. 
Procent 

 

 

Problemet med de manglende prioriteringer blev imidlertid også opfattet som påtrængende inden 

for de enkelte hovedområder. Op igennem 1960‘erne med den kraftige studentermæssige 

ekspansion havde hovedområderne ganske vist haft visse muligheder for at gennemføre 

prioriteringer af forskningsindsatsen, men prioriteringsproblemet havde ikke været så påtrængende, 

da næsten alle behov kunne dækkes. I løbet af 1970‘erne begyndte disse forhold imidlertid at blive 

betragtet som alvorlige problemer. En hovedårsag til den voksende utilfredshed med det gældende 

system var den forværrede økonomiske situation, der var i færd med at afløse den forudgående 

lange vækstperiode. I denne situation blev det i stigende grad opfattet som uholdbart at 

forskningsbevillingerne var så tæt knyttede til uddannelsesbevillingerne.  

 

De problemer, der havde knyttet sig til den bevillingsmæssige sammenknytning af undervisning og 

forskning i vækstperioden, hvor alle fik mere, blev således endnu mere udtalte i takt med at 

studentertallet ved mange uddannelser begyndte at falde. Med det gældende budgetsystem kunne 
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man ved en reduktion i studentertallet og uændret studenter/lærer-ratio (S/L-ratio) enten vælge 

mellem ensidigt at reducere deltidslæreranvendelsen eller at reducere deltidslæreranvendelsen og 

antallet af faste stillinger proportionalt. I det første tilfælde ville undervisningsomfanget målt i 

lærerskematimer blive reduceret meget kraftigere end studentertallet (over 50 pct. ved en reduktion 

i studentertallet på omkring 20 pct. på nogle uddannelser). I det andet tilfælde kunne man ganske 

vist skabe proportionalitet mellem reduktionen i studentertallet og reduktionen i 

undervisningsomfanget, men så ville forskningsomfanget også blive reduceret proportionalt med 

reduktionen i studentertallet, selv om der ikke var nogen begrundelse herfor. Hvis man ville undgå 

denne proportionalitet og f.eks. holde forskningsomfanget konstant, måtte man ændre den norm-

fastsatte balance mellem forskning og undervisning og alt andet lige også den samlede S/L-ratio 

løbende i takt med ændringer i studentertallet, men hermed ville begge størrelser blive uanvendelige 

som normer. Tilsvarende styringsmæssige konsekvenser ville gøre sig gældende, hvis man i øvrigt 

ville ændre forholdet mellem anvendelsen af faste lærere og deltidslærere eller på 

undervisningssiden gennemføre studieplansændringer, der skulle føre til ændret 

undervisningsbehov (Betænkning 843 1978 :42). Der var altså tale om problemstillinger som 

grundlæggende udfordrede den gældende Humboldt-baserede forskningsfinansieringsmodel, og 

som hurtigt skulle vise sig at blive omdrejningspunkter i hele periodens forskningspolitiske 

diskussioner. 

 

Forskningspolitiske overvejelser fra Forskningens Fællesudvalg 

Det i 1965 oprettede Forskningens Fællesudvalg var blandt de første til at dagsordenfastsætte dele 

af disse problemstillinger, der i det følgende årti forblev et konstant element på den universitets- og 

forskningspolitiske dagsorden. Det skete i publikationen ‘Forskningspolitiske overvejelser‘ fra 

1969, der således, selv om den blev udsendt, før den økonomiske krise begyndte at manifestere sig, 

tog udgangspunkt i prioriteringsbehovet som følge af forskningens stigende udgifter og 

problemerne ved en for tæt bevillingsmæssig sammenknytning mellem universiteternes forskellige 

hovedaktiviteter. Det blev således fremhævet, at der måtte findes en balance mellem hensynet til 

forskningens autonomi og samfundsmæssige problemstillinger:  

 

”Det ligger i selve forskningens natur, at en høj grad af centraliseret styrelse er vanskelig at 

gennemføre og uønskelig. Den frihed for forskningen, der således er baseret på forholdets natur og 

traditionelt værnes, kan imidlertid være så vidtdrevet, at man kan overse de samfundsmæssige 

goder, forskningen ved en bevidst indsats kan bidrage til at tilvejebringe. Det må herunder tages i 
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betragtning, at forskningens omkostninger fremtvinger en prioritering, hvorved en 

samfundsvurdering må være et afgørende kriterium” (Forskningens Fællesudvalg 1969: 12).  

 

Med dette udgangspunkt anså udvalget det for en helt central forskningspolitisk opgave at belyse 

hvilke faktorer, der hæmmede muligheden for at anlægge et helhedssyn på forskningen og i 

forlængelse heraf at komme med anbefalinger til en mere hensigtsmæssig indretning af systemet. 

Udvalget pegede i den forbindelse i særdeleshed på et punkt, der bidrog til at vanskeliggøre en 

velfungerende forskningsindsats: nemlig undervisningens dominans over forskningen såvel i 

organisatorisk henseende som i budgetmæssige forhold. Problemet var ifølge Forskningens 

Fællesudvalg, at den udvidelse af universitetsforskningen, der var begyndt omkring 1960, var for 

tæt knyttet til det øgede antal af studerende og ikke i tilstrækkelig grad baseret på ønsker om 

forskning på bestemte områder. Problemet var både gældende mellem de enkelte institutioner og 

internt på institutionerne. Fordelingen blandt de enkelte institutioner var ganske vist en politisk 

beslutning, men én der var taget med udgangspunkt i samfundets interesser i kandidatproduktion. 

Ligeledes var det internt på institutionerne overvejende uddannelsesmæssige hensyn, der var 

afgørende ved prioriteringen af forskningsindsatsen. Ifølge udvalget fulgte heraf en fordeling af 

forskningsaktiviteter på fagområder, som ikke var en følge af forskningspolitiske overvejelser 

(Forskningens Fællesudvalg 1969: 23). Hovedsynspunktet var på den baggrund, at det gældende 

system begrænsede mulighederne for at tilrettelægge en forskningsprioritering baseret på en 

helhedsvurdering ud fra et forskningssynspunkt.   

  

Udvalget stillede på den baggrund et vidtgående forslag om en øget styring af 

universitetsforskningen ved at ophæve den automatiske sammenknytning af bevillinger og i stedet 

overføre væsentlige dele af stigningen i de højere uddannelsesinstitutioners forskningsmidler til 

forskningsrådene. Herved ville man, ifølge udvalget, kunne opnå en fleksibilitet i 

forskningspolitikken, som meget vanskeligt lod sig gennemføre under det gældende system. I 

praksis foreslog man, at der skulle gennemføres en ændret bevillingsprocedure, således at:  

 

”Alene den for undervisningen nødvendige baggrundsforskning (..) finansieres på sædvanlig måde 

over annua m.v. (red.: de enkelte afdelingers og institutters bevilling til driftsmidler), medens al 

anden forskning, herunder særlige forskerstillinger uden undervisningspligt finansieres over 

forskningsrådene” (Forskningens Fællesudvalg 1969: 24; min tilføjelse).    
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Den for undervisningen nødvendige baggrundsforskning blev i den sammenhæng defineret som, 

den forskning, der er nødvendig for vedligeholdelsen af undervisningen på et for 

forskeruddannelsen og uddannelsen af akademisk arbejdskraft tilstrækkeligt niveau. Udvalget 

erkendte, at det ville være særdeles svært at drage nogen skarp linje mellem den 

undervisningsmæssigt begrundede forskning og anden forskningsaktivitet, men at dertil kompetente 

organer burde iværksætte en undersøgelse af niveauet for den nødvendige baggrundsforskning 

inden for enkelte discipliner og herudfra fastsætte nogle overordnede retningslinjer.    

 

Ny styrelseslov 

Ikke overraskende fik de ganske vidtgående anbefalinger ingen umiddelbare konsekvenser i den 

ønskede retning. Dertil var der simpelthen for stærke modsatrettede interesser internt på 

universiteterne og endnu for begrænset politisk opmærksomhed på prioriteringsproblemerne. I 

første omgang var der således ikke politisk opbakning til væsentligt at justere på den dimension, der 

drejede sig om balancen mellem basismidler og eksterne midler. Det skulle snart vise sig, at det 

heller ikke var gennem øget intern styring på universiteterne, at basismidlernes anvendelse skulle 

påvirkes. Tværtimod valgte man kort efter at indføre en radikal demokratisering og decentralisering 

af universiteternes styre, der yderligere vanskeliggjorde overordnet prioritering af 

forskningsindsatsen. Med studenteroprøret havde der rejst sig et kraftigt krav om øget indflydelse til 

såvel studenter som ikke-professorale lærere, hvilket i en bemærkelsesværdig alliance mellem 

kritiske studenter og teknokratiske uddannelsesplanlæggere førte til Styrelsesloven i 1970. Loven 

betegnede et radikalt brud med fortiden, og var karakteristisk ved, at indflydelse og kompetence 

blev decentraliseret og henlagt til styrende organer på institut-, fakultets- og universitetsniveau. 

Tilsvarende blev rektors og dekaners indflydelse svækket. Med loven oprettedes institutråd og -

bestyrelser samt studienævn, og der indførtes direkte valg til de styrende organer, hvor nu også 

studenterne repræsenteredes. Ansvaret for udviklingen af uddannelserne blev i den sammenhæng 

henlagt til studienævn, hvor lærere og studerende hver havde halvdelen af pladserne.   

 

Den nye styrelseslov blev hurtigt mål for kritik, og særligt i forhold til muligheden for at 

gennemføre forskningsplanlægning blev det fremhævet, at strukturen havde klare ulemper. 

Systemet gav i princippet ikke-forskere hovedindflydelse på fordeling af ressourcer til forskning, 

dels fordi teknisk administrativt personale og studenter var med i alle besluttende organer, dels fordi 
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de lærere, som valgtes til styrende organer, ikke altid var aktive forskere. Olesen Larsen skrev på 

den baggrund i 1981:  

 

”Det er for mig ikke indlysende, hvorfor der ikke er forsøgt at finde frem til, hvilke beslutninger der 

kræver sagkundskab, og at forbeholde disse beslutninger for sagkundskaben. (..) Er det virkelig 

gennemtænkt, at kontorpersonale og 1. års studerende skal være med til at tage beslutninger om 

tildeling af doktorgrader?” (Olesen Larsen 1981: 143).  

 

Og i forlængelse heraf:  

 

”.. synspunkter om, hvordan man har det godt med hinanden vinder lettere frem end synspunkter om 

kvalitet. (…) Det er svært at sætte nye ting i gang og at omfordele ressourcer. Det er lettere at skabe 

flertal for at lade alt være, som det er, eller at handle efter matematiske retfærdighedsregler og 

tommelfingerregler, end det er at handle ud fra hensyn til kvalitet‖ (Olesen Larsen 1981: 144).  

 

Styrelsesloven i sig selv bidrog dermed til at begrænse mulighederne for forskningsstyring, fordi 

den demokratiske ledelsesstruktur vanskeliggjorde prioriteringer, der kunne opfattes som brud med 

den (i det mindste nogle steder) herskende lighedskultur. Man havde med Olesen Larsens ord 

indført en forskningspolitik, som stort set havde fjernet den ledelsesfunktion, som tidligere var 

tillagt professorerne, uden at nogen anden ledelse var sat i stedet (Olesen Larsen 1981: 190).  Andre 

har dog fremhævet, at dette principielle problem var af begrænset betydning i praksis, hvor 

forskningsmæssige spørgsmål i mange tilfælde alligevel blev overladt til det akademiske personale 

og de valgte ledere. Tidligere Rektor for Aarhus Universitet, Henning Lehmann, der fungerede i en 

lang periode under såvel 1970‘ernes styrelseslove som efter styrelsesloven fra 1992, fremhæver 

således, at der både for rektor, dekaner og institutledere var reelle styringsmuligheder i forhold til 

forskningen, og at der rent faktisk blev ledet og prioriteret. I et af afhandlingens interviews 

understreger han således, at:    

 

”Instrumenterne var meget forskellige, men det kunne fx være noget med, at dekanen holdt en pulje, 

som var hans” (Henning Lehmann, interview) 

 

Lehmann fremhæver i den sammenhæng også brugen af Aarhus Universitets Forskningsfond, som 

et instrument, der kunne benyttes i forhold til interne prioriteringer:  
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”Noget tilsvarende mener jeg faktisk, vi har brugt her i Aarhus. Vi har brugt forskningsfonden på 

den måde. Sådanne fondsmidler er ikke en nøgle, der løser alting, men det var da sådan, at fonden 

kunne sætte nogle ting i værk, som man ikke kunne gøre via fordelingssystemet. (Henning Lehmann, 

interview)   

 

Argumentet var således, at der selv under denne periodes styrelseslove kunne foretages 

ledelsesmæssige initiativer, og at det var ikke fremmed for ledelserne at gøre det. Netop Aarhus 

Universitets praksis med at tilbageholde dekan-puljer blev da også senere fremhævet som et 

eksempel til efterfølgelse, som det vises længere fremme i dette kapitel. At det fremhæves, 

understreger dog nok også, at denne type initiativer snarere var undtagelsen end reglen. 

 

UFA-normens kodificering og efterfølgende ændring  

Af lige så stor betydning for mulighederne for at styre forskningsmidlernes fordeling var det 

imidlertid, at Undervisningsministeriet kort tid efter valgte at formalisere bindingen mellem 

undervisnings- og forskningsmidler igennem den såkaldte UFA-norm. Normen blev formuleret i 

forbindelse med gennemførelsen af den nye stillingsstruktur på de højere uddannelsesinstitutioner, 

jf. ‖Betænkning om stillingsstrukturen ved universiteterne og de højere læreanstalter‖ (marts 1970) 

og gennemført ved undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 31. maj 1972 om den nye 

stillingsstruktur. Dette budgetteringsprincip afspejlede i første omgang den såkaldte ‖45-45-10‖ 

norm, der udtrykte forholdet mellem bevillinger til uddannelse, forskning og administration. 

Vedtagelsen af UFA-normen blev i praksis anset for at være en kodifikation af de bestående 

tilstande, og den ændrede således ikke det bestående system. Trods denne yderligere cementering af 

den nære bevillingsmæssige sammenknytning af forskningen og undervisningen viste de 

kommende år imidlertid hurtigt, at forskningstilknytningen i praksis kom under hårdt pres på de 

fleste områder.  

 

Som følge af, at undervisningen på de højere uddannelsesinstitutioner skulle foregå på et 

videnskabeligt grundlag, gik man ud fra, at den bestående tilstand var, at universitetslærernes 

arbejdsindsats var nogenlunde ligelig delt mellem undervisning og forskning. Studentertalsgrundlag 

og S/L-ratioer blev dermed også formelt mere eller mindre direkte styrende for ændringer i den 

samlede tildeling af videnskabelige stillinger og arbejdstimer til deltidslærere. I praksis førte det til, 

at forskningsomfanget ved et område blev bestemt ud fra 1) studentertal, 2) uddannelsens 
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undervisningsbehov og 3) mulighederne for deltidslæreranvendelse. Under den tidligere ekspansion 

i antallet af studerende havde denne sammenhæng mellem undervisningsomfang og 

forskningsomfang som allerede beskrevet medvirket til at forskningsomfanget havde kunnet vokse, 

men samtidigt havde deltidslæreranvendelsen dog i stigende grad begrænset forskningsvæksten 

betydeligt. Deltidslæreranvendelsen var særlig stor ved uddannelser, der i studentertalsmæssig 

henseende var ekspanderet kraftigt, og hvor man samtidigt var gået over til mere 

skematimeintensive undervisningsformer (Betænkning 843 1978: 41). Det skal i den sammenhæng 

også fremhæves, at UFA-normen som budgetteringsprincip kun var formelt gældende for de større 

enheder som helhed, og den kunne dermed ikke påberåbes af de enkelte ansatte. I praksis forsøgte 

man imidlertid de fleste steder at give ensartede arbejdsforhold for alle.   

 

Allerede i foråret 1973 blev denne norms oprindelige forhold med 45 pct. undervisning, 45 pct. 

forskning og 10 pct. administration imidlertid ændret til henholdsvis 50 pct., 40 pct. og 10 pct. som 

led i besparelser på statsbudgettet (Betænkning 794 1977: 94)
27

. Udgangspunktet var en politisk 

beslutning om, at der skulle tilvejebringes varige besparelser inden for alle undervisningsområder. 

Der blev i den sammenhæng af Folketingets politisk-økonomiske udvalg peget på muligheden for at 

forøge undervisningsandelen på bekostning af en tilsvarende nedsættelse af forskningsandelen. Med 

den nye norm ville en given mængde undervisning kunne varetages af 10 pct. færre lærere. Det blev 

vedtaget, at den nye norm skulle indføres som overordnet budgetteringsprincip, men det blev 

derefter overladt til det såkaldte Brynskov-udvalg at komme med forslag til hvordan normen i 

praksis mest hensigtsmæssigt kunne udmøntes under hensyn til de allerede gældende 

ansættelsesvilkår ved universiteterne.  

 

Resultatet blev Brynskov-udvalgets ‖1. beretning om budgetteringsnormen for videnskabeligt 

ansatte‖, der kom i august 1973 (Undervisningsministeriet 1973). Udvalget anerkendte som 

udgangspunkt, at normændringen allerede var vedtaget, og at opgaven derfor var at finde en 

hensigtsmæssig udmøntning af den. Ikke desto mindre ønskede repræsentanterne i udvalget fra AC, 

Danske Studerendes Fællesråd og Rektorkollegiet at give udtryk for den største betænkelighed ved 

besparelsernes konsekvenser. De fremhævede, at ændringen ramte forskningen uforholdsmæssigt 

hårdt. Når en højere uddannelsesinstitution før ændringen i normen i 1973 havde 100 videnskabeligt 

                                                 
27 Denne norm betegnes her konsekvent som UFA normen (og ikke med dens anden populære betegnelse: 50-40-10 

normen) for ikke at sammenblande den med den senere 50-40-10 budgetteringsnorm, der opstod i 1990‘erne og tog 

udgangspunkt i institutionernes STÅ produktion, eksterne midler og ph.d. produktion. 
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ansatte, havde den også 45 undervisnings-‘årsværk‘ og 45 forsknings-‘årsværk‘. Ændringen i 

normen gjorde imidlertid, at man nu havde 50 undervisnings-‘årsværk‘ til rådighed. Hvis 

undervisningsbehovet ikke var steget, betød det, at man kunne undvære 10 mand. Men følgen heraf 

var, at forskningsomfanget fra at være 45 pct. af l00 mand, nu blev 40 pct. af 90 mand. Med andre 

ord betød den gennemførte 10 pct.‘s reduktion i antallet af stillinger, at forskningskapaciteten blev 

reduceret med 20 pct. (Undervisningsministeriet 1973: 96). Repræsentanterne fremhævede, at disse 

reduktioner dermed ville ramme en aktivitet, som både var afgørende for uddannelsernes niveau, og 

som udgjorde en meget betydelig del af landets grundlæggende forskning. Man fandt, at dette var så 

meget mere betænkeligt, fordi netop denne forskningsvirksomhed under de forudgående 10 års 

stærke studenterpres på mange områder var reduceret på grund af de voksende 

undervisningsopgaver. Man henledte i den sammenhæng opmærksomheden på, at institutionerne 

selv havde vurderet de heltidsansattes reelle undervisningsbyrde til at ligge mellem 50 pct. og 60 

pct. af arbejdstiden mod budgetteringsnormens forudsatte 45 pct.. Endvidere dækkede deltidsansatte 

udefrakommende lærere uden forskningstilknytning allerede en meget stor del af undervisningen, 

ved Københavns Universitet hele 42 pct. og ved Aarhus Universitet knapt 30 pct. Samtidig mente 

de nævnte medlemmer at kunne konstatere, at forskningen som andel af den samlede arbejdstid for 

alle lærere kun udgjorde omkring 25 pct. - 30 pct. ved de to universiteter og at 45-45-10 normen 

derfor ikke gav nogen realistisk beskrivelse af arbejdets fordeling (Undervisningsministeriet 1973: 

24-25). Disse betragtninger var i øvrigt i overensstemmelse med den tidligere nævnte rapport fra 

Forskningens Fællesudvalg, der fremhævede, at det estimerede forskningsomfang i de officielle 

statistikker formentlig var overvurderet (Forskningens Fællesudvalg 1969). 

Undervisningsministeriets repræsentanter fremhævede imidlertid, at der med de givne 

forudsætninger ikke kunne peges på brugbare alternativer, der kunne sikre tilvejebringelsen af en 

besparelse af den forudsatte størrelse, og at der derfor måtte findes en løsning inden den 

eksisterende ramme. I afhandlingens teoretiske termer var der således for denne periode tale om 

drift af undervisningens forskningstilknytning, hvor der på trods af, at de institutionelle strukturer 

stort set forblev uændrede, alligevel skete markante gradvise forandringer af relationen mellem 

forskning og undervisning. 

 

Beretningen endte på den baggrund med at konkludere, at den øgede undervisningsindsats således 

måtte tilvejebringes inden for den ordinære stillingsstruktur. Udgangspunktet var en opfattelse af, at 

den gældende stillingsstruktur var tilstrækkelig smidig til at gennemføre ændringerne. Det kunne 
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ifølge beretningen blandt andet ske ved at stillingsstrukturens fleksibilitet blev udnyttet fuldt ud, 

eksempelvis ved periodevis at pålægge enkelte medarbejdere overvejende at udføre 

undervisningsopgaver. Alternativet, at oprette en ny kategori af varigt ansatte heltidsundervisere, 

blev ikke anset for at være en hensigtsmæssig løsning.     

 

Helt forventeligt fik både kodifikationen og ændringen af normen samt styrelseslovens udformning 

debatten om forskningsbudgetteringen til at fortsætte. Kritikken af det gældende system tog således 

kun til i de følgende år, hvor en lang række rapporter, betænkninger og notater i takt med den 

økonomiske krise adresserede centrale problemstillinger og herunder ikke mindst den fortsatte 

automatiske sammenkædning af undervisnings- og forskningsbevillinger. Allerede på dette 

tidspunkt kunne der dog gennem normændringen og deltidslæreranvendelsen konstateres en 

væsentlig, men delvis usynlig, erosion af det traditionelle ligelige forhold mellem forskning og 

undervisning, selvom det Humboldske ideal stadig udadtil blev hyldet. Studentertal var således ikke 

længere på nogen måde et 1:1 kriterie for allokeringen af forskningsmidler til universiteterne.   

 

Rapport om de videregående uddannelsers forskningstilknytning 

Trods denne reelle erosion af forskningstilknytningen blev UFA-normen igen drøftet i en ‖Rapport 

om de videregående uddannelsers forskningstilknytning‖, offentliggjort af Planlægningsrådet for de 

højere uddannelser i august 1973 som led i arbejdet med ‖Helhedsplanlægning for de videregående 

uddannelser i 1974-87‖. I rapporten stillede et flertal af underudvalgets medlemmer i lighed med 

Forskningens Fællesudvalgs anbefalinger forslag om en budgetmæssig adskillelse af uddannelses- 

og forskningsbevillinger.  

 

I rapporten diskuteredes forskellige systemer for en fremtidig budgettering. Udvalget mente på den 

ene side, at systemer baseret på automatisk generel sammenhæng mellem forsknings- og 

undervisningsomfang ud fra lærertal burde forkastes, fordi de kun i ringe grad gav differentierede 

muligheder for prioritering på landsplan (Undervisningsministeriet 1973: 30). På den anden side 

fremhævede dette underudvalg i forhold til Forskningens Fællesudvalgs forslag fra 1969, at 

systemer med sigte på primært at finansiere forskningen ved universiteterne ved enkeltprojekter 

gennem rådsbevillinger, ikke ville kunne sikre tilstrækkelig stabilitet i miljøopbygning og 

ansættelser, fordi de ikke kunne sikre de bredere videnskabelige aktiviteter, og fordi de ville være 

vanskelige at administrere. Dermed afviste udvalget begge bevillingsmæssige yderpunkter; på den 
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ene side den automatiske tildeling af midler med udgangspunkt i studentertal og på den anden side 

den konkrete tildeling af midler gennem forskningsrådene på baggrund af ansøgninger og 

strategiplaner. Udvalget prøvede i stedet at skitsere en middelvej, der på samme tid kunne sikre 

stabilitet, fleksibilitet og prioriteringsmuligheder.  

 

Udvalget anbefalede med dette udgangspunkt en ny model, der skulle operere ved en budgetmæssig 

opsplitning af universiteternes finanslovsbevillinger mellem basisbevillinger til forskning og 

undervisningsmidler, hvor sidstnævnte skulle inkludere uddannelsesbestemt forskning. I rapporten 

fremhævede de, at begrebet ‖nødvendig baggrundsforskning‖, som Forskningens Fællesudvalg 

opererede med, altid ville være vanskeligt at håndtere, - og at det man kunne sigte på i praksis var 

basisbevillinger til forskning for de enkelte institutter m.v., der skulle sikre opbygning og 

vedligeholdelse af et videnskabeligt miljø; det vil sige en mindstebemanding (basisbemanding) 

uanset antallet af studerende. Yderligere lærerressourcer skulle herefter udløses begrundet i 

undervisningen ved stigende studentertal. Basisbevillingerne skulle dog kunne udbygges derved, at 

der med visse intervaller i studentertallet kunne udløses yderligere basisbevillinger – ud fra den 

betragtning, at basisbemandingen kunne blive så lille i forhold til den samlede bemanding – og den 

samlede undervisningsbyrde – at den enkeltes forskningsmuligheder blev illusoriske. 

 

Også i publikationen ‖Helhedsplanlægning af de videregående uddannelser 1974-87. Problemer og 

løsningsforslag‖, der udkom kort efter (i januar 1974) gav et flertal udtryk for, at UFA-normen ikke 

var tilfredsstillende som budgetteringsnorm. Igen var udgangspunktet, at normen indebar bindinger, 

der medførte, at en styring enten på uddannelsessiden eller på forskningssiden kunne få utilsigtede 

virkninger på den tilknyttede aktivitet (Betænkning 794: 95). Hvordan det i praksis skulle håndteres 

var dog stadig uafklaret, hvilket betød at rækken af udvalgsarbejder kom til at fortsætte. 

 

Brynskov-udvalgets 2. beretning 

I forlængelse heraf afgav det såkaldte Brynskov-udvalg i juni 1975 sin ‖2. beretning om 

budgetteringsnormen for videnskabeligt ansatte ved de højere uddannelsesinstitutioner‖. Brynskov-

udvalget, der som beskrevet i forbindelse med UFA-normens ændring, oprindelig blev nedsat i juni 

1973 i tilslutning til overenskomstforhandlingerne i foråret 1973, skulle som anden del af sit 

kommissorium ‖overveje principperne for normfastsættelser vedrørende de heltidsbeskæftigede 

videnskabelige medarbejderes arbejdsopgaver og opgørelse af lærerbehovet‖. Udvalget skulle i den 
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sammenhæng overveje, om der kunne opstilles et alternativt normsystem til den gældende UFA 

budgetteringsnorm.  

 

Et flertal i udvalget anbefalede, at man i forlængelse af rapporten om forskningstilknytning 

nærmere undersøgte muligheden for at indføre et budgetteringssystem baseret på studenter/lærer-

ratioer på undervisningssiden suppleret med en særskilt forskningsbudgettering (Betænkning 794: 

5). Ønsket var blandt andet som tidligere at skabe mulighed for at opretholde eller øge 

forskningsbevillingen indenfor et område med faldende studentertal, eller omvendt at kunne øge 

undervisningen på områder med gode beskæftigelsesmuligheder, uden at det automatisk samtidig 

skulle føre til stigende forskningsbevillinger. Opfattelsen var i stigende grad, at universiteterne selv 

var ude af stand til at prioritere de knappe midler, således at for eksempel samfundsmæssigt eller 

videnskabeligt vigtige forskningsområder blev friholdt for nedskæringer, mens mindre interessante 

eller mere mættede områder blev skåret ned (Grønbæk 2001: 99; Jensen 1985: 105). I Brynskov-

udvalgets 2. beretning opdelte man med dette udgangspunkt forskningen i 3 kategorier, der skulle 

danne udgangspunkt for en særskilt forskningsbudgettering:  

 

 den uddannelsesbestemte forskning, 

 den for uddannelserne nødvendige baggrundsforskning, 

 den forskningsbestemte forskning. 

 

I beretningen blev det i overensstemmelse med konklusionen fra ‘Rapport om de videregående 

uddannelsers forskningstilknytning‘ anført, at den uddannelsesbestemte forskning næppe lod sig 

kvantificere, og at denne forskning derfor måtte indgå ved vurderingen af en ‖rimelig‖ S/L-ratio på 

undervisningssiden.  

 

Den for uddannelserne nødvendige baggrundsforskning, derimod, definerede udvalget som den 

forskning, der var nødvendig for at man overhovedet kunne tale om et videnskabeligt miljø. Den 

nødvendige baggrundsforskning blev således opfattet som en uddannelsesomkostning, men ikke én 

der i alle tilfælde skulle variere proportionalt med antallet af studerende. Det skulle i stedet være 

sådan, at der skulle stilles en forskningskapacitet med en vis mindste-størrelse til rådighed, allerede 

når den første student meldte sig, og at denne kapacitet skulle opretholdes, så længe man ønskede at 
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give uddannelse på kandidatniveau. Disse bevillinger kunne ifølge beretningen have karakter af 

basisbevillinger, som også rapporten om forskningstilknytning havde foreslået.    

 

Den såkaldte ‖forskningsbestemte forskning‖, derimod, skulle dækkes af forskningsressourcer, der 

skulle fordeles på institutionerne ud fra forskningspolitiske overvejelser. Det blev understreget, at 

den forskningskapacitet, der måtte tilvejebringes på denne baggrund, ikke nødvendigvis alene ville 

være begrundet i ønsker om anvendt forskning, men meget vel kunne være begrundet i ønsker om at 

styrke grundforskningen inden for forskellige områder eller sektorer. Set fra det enkelte instituts 

side ville det i denne budgetteringsmodel have krav på en basisbemanding, og det ville kunne få 

denne basisbemanding suppleret med yderligere forskningsressourcer, der skulle tildeles på 

grundlag af forskningsprogrammer. Størrelsen af de programbegrundede bevillinger ville kunne 

variere over tiden. Udvalget henstillede på den baggrund til at man igangsatte en undersøgelse, der 

skulle klarlægge om og hvorledes den for uddannelserne nødvendige baggrundsforskning og den 

forskningsbestemte forskning kunne kvantificeres samt hvorledes den særskilte budgettering af 

forskningsressourcerne i praksis kunne finde sted. I forhold til disse spørgsmål var man således reelt 

ikke kommet nærmere en afklaring af hvilke kriterier, der skulle ligge til grund for en fremtidig 

forskningsbudgettering end det, der allerede havde været i spil tidligere. 

 

Beretningen blev sendt til høring på uddannelsesinstitutionerne, i Planlægningsrådet for 

Forskningen, Rektorkollegiet m.fl. Høringssvarene gav et broget billede, der spændte fra positive 

over afventende til helt negative holdninger til beretningen og dens konklusioner. 

Undervisningsministeriet fandt imidlertid ikke, at høringssvarene som helhed kunne give anledning 

til ikke at følge udvalgets forslag om iværksættelse af yderligere undersøgelser og forsøg 

(Betænkning 843 1978: 57). 

 

Rapport om budgetteringssystemer ved de højere uddannelsesinstitutioner 

På den baggrund nedsatte Undervisningsministeriet herefter i maj 1976 en intern styringsgruppe til 

at lede det videre arbejde. Styringsgruppen fik til opgave at forestå det undersøgelses-, forsøgs- og 

udredningsarbejde, hvis resultater skulle danne grundlag for en beslutning om indførelse af et 

budgetteringssystem for universiteterne, universitetscentrene og de højere læreanstalter baseret på 

S/L-ratioer og særskilt budgettering af forskningen og diverse andre opgaver. Undersøgelsen skulle 

herunder særligt tage sigte på at klarlægge om og hvordan forskningen kunne kvantificeres, samt 
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hvorledes den særskilte budgettering af forskningsressourcerne kunne finde sted. Styregruppen 

afgav i juni 1978 betænkningen: ‘Rapport om budgetteringssystemer ved de højere 

uddannelsesinstitutioner‘.  

 

Denne betænkning vil i det følgende blive gennemgået relativt udførligt, da anbefalingerne fra dette 

udvalg i høj grad kom til definere budgetreformens endelige udformning, da den blev indført i 

1981. Styringsgruppen baserede sin betænkning på et nærmere undersøgelses- og forsøgsarbejde 

ved en række udvalgte hovedområder og institutioner. Undersøgelsesarbejdet havde på den ene side 

sigte på undervisningssiden i et forsøg på at etablere et grundlag for bedømmelse af S/L-ratioer og 

dermed data, der kunne muliggøre beregninger med alternative parametre i de forskellige 

budgetteringsmodeller, og på den anden side sigte på at etablere forudsætningerne for en særskilt 

forskningsbudgettering (Betænkning 843 1978: 11).  

 

På undervisningssiden nåede udvalget frem til en anbefaling af en såkaldt studietrinstilvækstmodel, 

der fra starten kom til at dominere budgetreformen, og som siden har dannet grundlag for 

udviklingen af taxametersystemet, mens det på forskningssiden viste sig noget mere vanskeligt at 

komme med klare retningslinjer for en fremtidig budgetteringsmodel. Udvalget fremhævede i den 

sammenhæng, at mens man på undervisningssiden, efter at have fastlagt den ønskede standard, 

f.eks. målt ved en S/L-ratio, kunne regne sig frem til den nødvendige ressourceindsats, kunne en 

tilsvarende fremgangsmåde ikke etableres på forskningssiden.  

 

”Det er næppe muligt at pege på kriterier, hvorefter man ”objektivt‟ kan opgøre forskningsbehovet – 

hverken totalt eller fordelt på fagområder og sektorer. På den anden side må dette ikke føre til, at 

man stiller sig opgivende over for overvejelser om, hvilke faktorer der påvirker udviklingen i 

forskningens omfang og fordeling, og hvorledes påvirkningerne finder sted” (Betænkning 843  

1978: 21). 

 

Udvalget oplistede i den sammenhæng forskellige problemer, der i praksis ville knytte sig til at 

benytte den budgetmæssige opsplitning af forskningsaktiviteten, som Brynskov-udvalget havde 

advokeret for.  I forhold til den uddannelsesbestemte forskning blev det igen fremhævet, at denne 

aktivitet var så nært knyttet til selve undervisningsaktiviteten – også kvantitativt – at det synes 

naturligt at opgive det som selvstændigt begreb ved de centrale rammefordelinger. 
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Med hensyn til den for uddannelserne nødvendige baggrundsforskning konkluderedes det ligeledes, 

at det ikke havde været muligt ud fra det foreliggende materiale at nå frem til en afklaring af 

spørgsmålet om fastlæggelse af størrelsen af basisbemandingen eller af intervallernes længde. 

Endelig var der også i forhold til den forskningsbestemte forskning problemer på flere niveauer. 

Der var for det første et problem med at opstille bevillingskriterier. Jo strengere krav, der skulle 

stilles til bevillingskriteriernes objektivitet, des vanskeligere ville det være ifølge udvalget. Det var 

dernæst et problem i forhold til, hvorvidt eksistensen af programbevillinger i sig selv ville 

nødvendiggøre indgreb i den hidtil gældende forskningsfrihed (her specielt styrelseslovens § 13, 

stk.2 efter hvilken institutrådet ikke kunne træffe beslutning om den enkelte forskers valg af 

forskningsopgaver). 

 

På baggrund af de førte drøftelser med repræsentanter for Planlægningsrådet for Forskningen – og 

på grundlag af besvarelserne fra forsøgsområderne vedrørende mulighederne for en særskilt 

forskningsbudgettering – var det derfor styringsgruppens opfattelse, at der ikke på daværende 

tidspunkt forelå et tilstrækkeligt grundlag for etablering af et budgetteringssystem for 

forskningsressourcer baseret på sondringer mellem forskellige kategorier. I forhold til den del af 

forskningsbevillingerne, der tidligere begrebsmæssigt var søgt opdelt i ‖den for uddannelsen 

nødvendige baggrundsforskning‖ og ‖den forskningsbestemte forskning‖ mente styringsgruppen 

ikke, at man kunne henføre igangværende forskningsaktiviteter til den ene eller den anden kategori. 

Derimod forestillede man sig, at der – når en egentlig forskningsbudgettering kom i gang – kunne 

udvikle sig bevillingstekniske begreber baseret på, hvordan man fastsætter forskningsomfanget, og 

hvordan bevillingerne kanaliseres gennem systemet. F.eks. kunne den afgørende forudsætning for 

forskningsomfanget ved et institut eller et fagområde ifølge betænkningen være, at et bestemt 

spektrum af faglige discipliner skulle dækkes og krævede hver sin mindstebemanding for, at man 

overhovedet kunne tale om et forskningsmiljø. Instituttet måtte derfor have en basisbevilling for at 

leve op til disse krav. På andre områder ville der kunne vise sig et stadigt behov for at udvide 

forskningsområdet, fordi den videnskabelige udvikling stillede nye lovende resultater i udsigt. Her 

ville det ifølge betænkningen forekomme naturligt at arbejde ud fra mere langsigtede 

forskningsprogrammer og hermed udvide eller erstatte basisbevillingerne med programbevillinger.  

 

Det var på denne baggrund sammenfattende styringsgruppens opfattelse, at man indtil videre måtte 

budgettere de samlede forskningsressourcer under ét med udgangspunkt i den eksisterende 
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forskningskapacitet, men at der i det videre arbejde med analyser af institutionernes 

ressourceforbrug – i takt med at budgetteringsgrundlaget blev forbedret – også måtte inddrages 

analyser af forskningsressourcernes anvendelse med henblik på opstilling af tilstrækkeligt pålidelige 

budgetteringsmodeller på forskningssiden (Betænkning 843 1978: 25).  

 

Overordnet anbefalede betænkningen således, at man burde fastholde hoved-ideen i det gældende 

bevillingssystem, hvorefter de højere uddannelsesinstitutioner fik tildelt beløbs- og 

personalerammer, indenfor hvilke de – under nærmere fastlagte forudsætninger – selv kunne 

disponere. Det var dog samtidig styringsgruppens opfattelse, at der var behov for en fornyelse af 

budgetteringssystemet, således at der ved fremtidig budgetlægning skulle tages klart udgangspunkt i 

institutionernes hovedaktiviteter: undervisning, forskning og udviklingsarbejde, diverse andre 

opgaver (serviceopgaver m.v.) samt forskellige støtteaktiviteter som f.eks. administration, 

biblioteksvirksomhed m.v. Der var med udvalgets formulering behov for, at de endelige budgetter i 

princippet var klart motiverede i disse hovedaktiviteter, hvilket igen betød at målet for 

hovedaktiviteterne så vidt muligt måtte kvantificeres, eller at der måtte tilvejebringes ‖nøgletal‖, der 

beskrev sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter og deres vægt i budgettet. På længere sigt 

måtte man ifølge udvalget stile mod, at hele bevillingen kunne inddrages under en 

aktivitetsorienteret budgettering. 

 

Anbefalingen var med dette udgangspunkt, at UFA-normen skulle forlades. Det var 

styringsgruppens opfattelse, at denne norm ikke alene beregningsteknisk førte til uønskede 

konsekvenser, men også at den stillede sig hindrende i vejen for en fleksibel anvendelse af 

akademisk uddannet lærer/forskerpersonale på universiteterne og de højere læreanstalter. Med 

anbefalingen af en fremtidig budgetmæssig opsplitning mellem forsknings- og 

uddannelsesbevillinger var spørgsmålet herefter, om ‖de hidtidige forskningsressourcer‖ i startfasen 

skulle beregnes med udgangspunkt i 40 pct.-normen som det hermed ækvivalente antal årsværk, 

eller om omfanget skulle beregnes som en residual, der fremkom ved, at der fra det samlede antal 

stillinger blev trukket det beregnede antal årsværk til undervisningssiden ud fra en given S/L-ratio. 

Styringsgruppen fandt, at dette spørgsmåls besvarelse burde afhænge af videre undersøgelser og 

forhandlinger, men at der ikke ville være noget til hinder for, at man i udgangssituationen fastlagde 

et forskningsomfang målt i årsværk, der svarede til 40 pct. af de stillinger, der allerede var bevilget 

som lærer/forsker-stillinger. 
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Uanset hvilket udgangspunkt der måtte vælges ved fastlæggelsen af omfanget af de nuværende 

forskningsressourcer, var det dog styringsgruppens opfattelse, at fremtidige ændringer i omfanget 

måtte underkastes en central og særskilt bedømmelse på grundlag af særligt fremlagte begrundelser 

i forbindelse med budgetforslagene fra institutionerne. De centrale bevillingsmyndigheder skulle 

ved denne bedømmelse have lejlighed til i rimeligt omfang og på et principielt niveau at søge 

rådgivning fra vedkommende forskningsråd.  

 

Endelig var det også en central pointe i betænkningen, at hovedvægten i en fremtidig budgetreform 

måtte lægges på udviklingen af et decentralt budgetteringsgrundlag. Dette skulle dels omfatte en 

forskningsbudgettering, hvor det ved de enkelte institutioner forud skulle fastlægges, hvilke 

ressourcer de forskellige forskningsaktiviteter skulle tillægges hvad angår personaleårsværk og 

andre ressourcer. Den grundlæggende enhed for denne budgettering skulle være det enkelte institut, 

dels således at instituttet skulle videregive et aktivitetsopdelt forskningsbudget til 

fagrådet/konsistorium, dels således at instituttet internt skulle fordele ressourcer på 

forskningsaktiviteter, herunder tildele de forskellige videnskabelige medarbejdere forskningstid. 

Det lå i hele det foreslåede system, at fordelingen af de til rådighed stillede forskningsressourcer 

(forskningsårsværk) på de enkelte ansatte måtte være en decentral opgave, hvor den enkelte 

medarbejders ‖rettigheder‖ således alene var knyttet til retten til tid til faglig udvikling via den 

interne budgettering på undervisningssiden. Fordelingen af forskningsårsværkene skulle derefter 

ske i overensstemmelse med dels den enkelte medarbejders aktivitet og behov, dels prioriteringen af 

forskningsopgaverne på centralt hold og på institutionerne.  

 

Afslutningsvis ønskede Styringsgruppen at henlede opmærksomheden på et forslag fra det 

medicinske fakultet ved Aarhus Universitet, der havde været et af forsøgsområderne i den 

forudgående undersøgelse. Forslaget var i hovedtræk, at bevilgede årsværk til forskning skulle 

fordeles med et vist antal på institutniveau og det resterende antal på fakultetsniveau til videre 

fordeling efter behov eller prioritering. Styringsgruppen mente, at den fleksibilitet med hensyn til 

fordeling af forskningsressourcer, som dette – og andre lignende – forslag ville kunne tilvejebringe, 

var værd at ofre opmærksomhed på. Det burde derfor indgå i de videre forhandlinger og i de 

generelle overvejelser vedrørende styring af forskningen ifølge betænkningen. Denne del af 

forslaget sigtede således mod at forskyde det centrale prioriteringsniveau fra decentralt niveau til 

fakultetsniveau.  
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Forskningsstyring med særligt henblik på de højere uddannelsesinstitutioner 

Sideløbende med arbejdet i styringsgruppen bag rapporten om budgetteringssystemer ved de højere 

uddannelsesinstitutioner blev der i juni 1976 af Undervisningsministeriet nedsat endnu en 

arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en betænkning med specifik fokus på styringen og 

finansieringen af universiteternes forskning. Dermed drejede fokus sig igen tilbage fra diskussionen 

om kriterier til spørgsmålet om styring. Det drejede sig om rapporten: ‘Forskningsstyring med 

særligt henblik på de højere uddannelsesinstitutioner‘. Denne betænkning kom i februar 1977 og 

havde, som titlen antyder, spørgsmålet om forskningsstyring som hovedtema, hvor det i de tidligere 

rapporter og betænkninger primært havde været et sidetema til den samlede 

budgetteringsproblematik for institutionerne som helhed. Betænkningen var dermed snævrere i den 

forstand, at den kun havde fokus på forskningsdelen af institutionernes aktiviteter, men samtidig 

bredere i den forstand at den ikke blot behandlede forskningsstyring i et budgetmæssigt perspektiv, 

men også forsøgte at inddrage andre styringsmuligheder. Nedsættelsen af arbejdsgruppen kan 

opfattes som en erkendelse af, at det ville blive vanskeligt at opstille specifikke 

forskningsbudgetteringsprincipper, og at det derfor var nødvendigt at overveje øvrige 

styringsmuligheder i forhold til universitetsforskningen.  

 

I Undervisningsministeriets kommissorium til arbejdsgruppen blev det således fremhævet, at de 

problemer, som de tidligere betænkninger behandlede, kun udgjorde en del af hele spørgsmålet om, 

hvorledes man kunne opnå en samordning og samlet styring af det offentliges indsats på 

forskningsområdet. Arbejdsgruppen fik derfor til opgave at foretage en analyse af de problemer, 

som en styring af forskningen ville være forbundet med. På grundlag af denne analyse skulle 

arbejdsgruppen dernæst udarbejde en redegørelse for de midler, der kunne bringes i anvendelse for 

at opnå en bedre styring af forskningen. I denne forbindelse skulle arbejdsgruppen især belyse de 

organisatoriske og administrative konsekvenser, som anvendelsen af de enkelte midler ville 

medføre (Betænkning 794 1977: 6). 

  

Betænkningen giver med dette udgangspunkt et godt indblik i den daværende baggrund for dels 

ønsket om at forsøge at styre den offentlige forskning, og dels for synet på hvilke midler, der 

overhovedet kunne tages i anvendelse for at øge denne styring. Overvejelserne illustrerer, de 

principielle afvejninger, der knyttede sig til anvendelsen af forskellige muligheder i forsøget på at 

påvirke universitetsforskningen. Gennemgangen er ikke mindst væsentlig, fordi de temaer, der 
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tematiseres her, har været tilbagevendende problemstillinger i relation til basisbevillingssystemets 

udformning helt frem til i dag.   

 

I forhold til baggrunden for ønsket om i højere grad at kunne styre den offentlige forskning er der i 

betænkningen nævnt to hovedargumenter. Der bliver for det første peget på den generelle 

opbremsning i stigningen i de offentlige udgifter. Opbremsningen nødvendiggjorde ifølge 

betænkningen i højere grad en prioritering og styring. Når man ikke længere ville lade de offentlige 

udgifter stige i den takt, som havde været sædvanlig i 1960‘erne og de første år af 1970‘erne, blev 

en prioritering mellem udgiftsbehovene – i forskningssektoren som i andre sektorer – nødvendig. 

For det andet blev det fremhævet, at selvom forskningen – og herunder specielt naturvidenskabelig 

og teknisk forskning – åbenbart for enhver havde været det fundament, hvorpå de enorme 

ændringer i menneskenes levevilkår, der var sket i de foregående 100 år, var bygget, var ønsket om 

at styre dette område blevet yderligere styrket efter at store og betydningsfulde dele af den 

offentlige mening havde vendt sig mod træk i levevilkår, der opfattedes som mere eller mindre nære 

følger af forskning.  

 

”Frygten og afskyen for det teknologiske rustningskapløb, frygten for udtømning af de naturlige 

ressourcer og for forurening og modviljen mod træk i vores industrielt tekniske kultur, såsom 

sammenstuvning i storbyer, forbrugeriet og ræset, har stærkt øget ønsket om styring af forskning. 

Man håber herved dels at kunne bremse uønskede følger af forskning, dels at kunne sætte forskning 

ind mod netop de træk af den forskningsskabte civilisation, som man er mindst tiltalt af” 

(Betænkning 794 1977: 10). 

 

Endelig som mindre vægtige grunde til ønsket om at styre forskningen blev det på den ene side 

fremhævet, at det var en del af en mere generel tendens til at søge at styrke de folkevalgtes 

indflydelse. På forskningsområdet havde den tendens især givet sig udslag i oprettelsen af 

forskningsorganer både på regeringsplan og i Folketinget, og det var ifølge betænkningen en 

selvfølge, at sådanne organer ønskede at udøve en overordnet styring af forskningen. På den anden 

side blev det også understreget, at store dele af den gældende organisation af forskningen var ret 

gammel og traditionsbetinget og at disse organisatoriske strukturer havde stor indflydelse på, 

hvilken slags forskning, der blev udført. Det sidste argument var, at vil man ændre organisatoriske 

systemer, er en bevidst styring nødvendig. 
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Betænkningen viste således tydeligt, at 1970‘ernes politiske fokus på forskningen ved 

universiteterne og de højere uddannelsesinstitutioner i vidt omfang var med negativt fortegn, da den 

knyttede sig til forskningens omkostninger såvel økonomisk som samfundsmæssigt og de 

manglende muligheder for at styre den, mens der i modsætning til både efterkrigstiden og tiden fra 

starten af 1980‘erne og frem var mindre fokus på forskningens potentielle positive betydning. Med 

dette udgangspunkt vurderede betænkningen fordele og ulemper ved forskellige 

styringsmuligheder. 

 

Forskningsstyring gennem forskningsrådene:  

I forhold til at bruge forskningsrådene som styringsmiddel tog betænkningen udgangspunkt i den 

gældende situation hvor kun 7 pct. af institutionernes samlede forskningsbevillinger stammede fra 

forskningsrådene, mens godt 90 pct. kom fra finanslovbevillinger
28

. Af forskningsrådenes 

bevillinger gik ca. halvdelen af midlerne til formål som planlægningsrådets aktionsprogram eller 

andre initiativer fra forskningsrådene, mens godt 33 pct. var simple fondsbevillinger, altså 

bedømmelse på grundlag af forskerinitierede ansøgninger. Arbejdsgruppen vurderede at det ville 

være en nærliggende mulighed for central styring at øge den andel af de højere 

uddannelsesinstitutioners forskningsressourcer, som stammede fra forskningsrådene, på bekostning 

af den andel, der kom via finanslovene. Det blev i den sammenhæng særligt fremhævet, at hvis man 

ønskede at styre forskningen i retning af emner, der blev anset for samfundsrelevante, var styring 

via forskningsrådenes bevillinger et egnet middel. Egnetheden forøgedes ifølge betænkningen, hvis 

forskningsrådene på forhånd angav hvilke emner, der ansås for samfundsrelevante, og på den måde 

animerede til ansøgninger inden for disse områder. Det var imidlertid arbejdsgruppens opfattelse, at 

denne form for styring kun virkelig var brugbar, hvis den var marginal, altså hvis 

forskningsrådsbevillingerne kun udgjorde en mindre del af den samlede forskningsudgift ved de 

højere uddannelsesinstitutioner. Jo mere man forøgede forskningsrådsbevillingernes andel i de 

samlede forskningsudgifter, jo mere åbenbare ville vanskelighederne ved at opnå samstemmighed 

om, hvad der er samfundsrelevant, blive, og jo større ville også de praktiske vanskeligheder blive 

ifølge betænkningen. Det blev imidlertid ikke på nogen måde angivet, hvor denne grænse mellem et 

                                                 
28 Disse tal divergerer noget fra forskningsstatistikken, der præsenteres sidst i dette kapitel. Der er grund til at antage, at 

forskningsstatistikken giver det mest retvisende billede, da der over årene er gennemført korrektioner med 

tilbagevirkende kraft, men der er dog overordnet ingen tvivl om at alle tal fra denne periode skal tages med et vist 

forbehold, da opgørelsesmetoderne på daværende tidspunkt havde væsentlige mangler. Hovedtendenserne er der dog 

næppe grund til at betvivle.   
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egnet og et uegnet omfang af rådsbevillinger kunne tænkes at befinde sig, men dog indikeret, at der 

i forhold til den daværende balance var et vist rum for udvidelse af rådsmidlernes andel.  

 

Forskningsstyring gennem ophævelse af UFA-normen 

I forlængelse heraf vurderede betænkningen hvilke øgede styringsmuligheder, der ville knytte sig til 

en ophævelse af UFA-normen, som jo sideløbende blev særskilt behandlet i det ovennævnte 

udvalgsarbejde. Betænkningens udgangspunkt var, at UFA-normen som budgetteringsnorm ikke 

kunne forsvares. Den automatiske sammenknytning af undervisning og forskning hindrede 

rationelle overvejelser over behovet for hver af universiteternes to typer af hovedaktiviteter, og det 

var ifølge udvalget uacceptabelt, at en beslutning om forøgelse af forskningen i f.eks. 

ferskvandsforurening, truffet efter omhyggelige overvejelser over forureningsbekæmpelsens behov, 

ganske automatisk og uden overvejelse over behovet skulle føre til en voldsom forøgelse af 

undervisningsmængden ved samme fag.  

 

Som praktisk garanti for den højere uddannelses forskningstilknytning fandt udvalget imidlertid 

normen vigtig og fremhævede i den sammenhæng, at en ophævelse af normen ikke, uden at der var 

foretaget selvstændige og dybtgående overvejelser, burde resultere i en ændring af hovedreglen om, 

at de højere uddannelsesinstitutioners undervisning skulle have forskningstilknytning. 

Betænkningen understregede dog, at det ikke skulle være mere end en hovedregel, da man allerede 

på mange områder enten anvendte deltidsbeskæftigede lærere uden forskningsforpligtelse eller 

kunne gøre det. At omdanne disse deltidslærerstillinger til lærerstillinger med forskningstilknytning 

ville langtfra altid være velbegrundet. Arbejdsgruppen ønskede i denne forbindelse ligeledes at 

understrege, at forskningen skulle have et rimeligt stort omfang for at kunne påvirke undervisningen 

i fornyende og kritisk retning. Igen var det dog uden nærmere angivelse af hvad betegnelsen 

‘rimeligt stort omfang‘ mere præcist dækkede over.  

 

Som garanti for den enkeltes adgang til at forske i det i normen angivne omfang fandt udvalget 

imidlertid ikke, at normen havde samme grundlæggende betydning. Det afgørende var blot, at større 

grupper af lærere – fag, institutter eller lignende – fik en brugbar garanti for en tilstrækkelig 

forskningsandel, men ikke, at de individuelle forskere fik numerisk lige ret til forskning. En 

ophævelse af UFA-normen kunne tilmed ifølge arbejdsgruppen tænkes at få den gavnlige virkning, 

at der i fremtiden ville ske en individuel fordeling af den enkeltes arbejdsindsats mellem 
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undervisning og forskning efter vedkommendes lyst og evne; noget der på daværende tidspunkt kun 

i ringe grad fandt sted efter udvalgsmedlemmernes opfattelse. Inden for de fastsatte grænser ville en 

ophævelse af normen til gengæld betyde, at de centrale bevillingsinstanser kunne omfordele 

forskningskapaciteten mellem institutioner og hovedområder. Følgen ville kunne blive en relativ 

skævdeling af forskning og undervisning mellem institutioner og hovedområder. Også på decentralt 

niveau ville en ophævelse af normen give øgede muligheder for styring. Inden for de 

bevillingsforudsætninger, der var lagt af overordnede bevillingsmyndigheder, kunne institutionernes 

ledelse og institutterne skævfordele forskningskapaciteten for at nå de mål, man måtte kunne opnå 

tilslutning til at forfølge. 

 

Ordrestyring af forskningen:  

I forhold til spørgsmålet om anvendeligheden af ordrestyring tog betænkningen udgangspunkt i § 2, 

stk. 2 i Lov nr. 362 af 13. juni 1973 om de højere uddannelsesinstitutioner, der indeholdt 

bestemmelsen: ‖Institutionerne træffer selv afgørelse om den forskning, der skal drives‖ Denne 

bestemmelse hindrede ordregivning fra regeringen. I forlængelse heraf var der ligeledes samme lovs 

§ 13, stk. 2, 2. pkt., efter hvilken institutrådet ikke kunne træffe beslutning om den enkelte forskers 

valg af forskningsopgaver. En eventuel ophævelse af styrelseslovens § 2, stk. 2, ville derfor blive 

uden effekt, så længe ministerens pålæg til en institution om at udføre en bestemt forskning, kunne 

nægtes udført af de forskere, der havde kvalifikationer til at udføre denne. Hvis man ønskede 

gennemført, at ministeren kunne bestemme, hvilke forskningsopgaver der skulle løses, ville en 

ophævelse af § 13, stk. 2, 2. pkt. således også være en nødvendighed. Udvalget understregede 

imidlertid, at selv med en ophævelse af disse bestemmelser kunne der være retlige hindringer for en 

realisering af ministerens ordrer i form af ansættelsesretlige regler – især stillingsbeskrivelser. 

Endelig fremhævede udvalget også de faktiske hindringer for ordrestyring. En anvendelse af 

ordrebeføjelsen ville ifølge betænkningen kræve en sagkundskab, der ikke fandtes på centralt plan. I 

forlængelse heraf ville også forholdene på institutionerne være af stor betydning. Ordrer ville ikke 

kunne realiseres, medmindre der på institutionerne fandtes forskere og apparatur, der gjorde den 

bestilte forskning faktisk mulig. Hensynet til undervisningen og dennes videnskabelige grundlag 

satte ligeledes faktiske grænser for, hvor langt man kunne beordre forskningen væk fra de baner, 

den traditionelt fulgte. Følgen ville i praksis ofte være, at der kun ville være en begrænset kapacitet 

til rådighed til ordrernes efterkommelse.  
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En ophævelse af § 2, stk. 2, ville derfor ifølge betænkningen have flere uønskede konsekvenser:  

 

”en ophævelse af den nuværende styrelseslovs § 2, stk. 2, (vil) hos mange give anledning til 

sammenligning med Nazityskland, Lysenko-sagen m.v. Samtidig kunne en ubegrænset adgang til at 

bestemme de forskningsopgaver, som institutionerne skal tage op, indebære en risiko for forvridning 

af forskningen ved kortsigtede beslutninger og specielt grundforskningen ville kunne komme til at 

lide skade.”  

 

Afgørende for betænkningens afvisning af at ophæve denne bestemmelse var det imidlertid også, at 

et brud på princippet om forskningens frihed på de højere uddannelsesinstitutioner ikke ville være 

nødvendigt for at sikre en rimelig grad af central styring af forskningen. Arbejdsgruppens 

pragmatiske konklusion var derfor, at forskellen i den hurtighed, hvormed en ordrestyring kan 

effektueres i forhold til den noget langsommere gennemførelse af budgetstyring, ikke var 

tilstrækkelig til at bære et forslag om ophævelse af styrelseslovens bestemmelse. Når man tilmed 

tog i betragtning, at der via forskningsrådene fandtes muligheder for ved tilskud hurtigt at styre 

forskningen i retning af pludseligt opdukkende opgaver, ville det brud på princippet om 

forskningens frihed, som en ophævelse ville medføre, uvægerligt blive følt som utilstrækkeligt 

begrundet.  

 

Styring på institutionsniveau 

Endelig vurderede betænkningen muligheden for styring på institutionsniveau. Styringen var her 

undergivet de førnævnte begrænsninger – UFA-normen, styrelseslovens § 13, stk. 2, 2. pkt., 

ansættelsesretlige begrænsninger og de rent faktiske begrænsninger, der lå i de enkelte institutters 

personale- og apparaturmæssige ressourcer. Men tilbage var der alligevel ifølge betænkningen en 

meget betydelig styringsmulighed, der blot indtil for nylig ikke havde været udnyttet i noget 

nævneværdigt omfang. Her havde først og fremmest de styrende organers manglende sagkundskab 

været en hindring. Et konsistorium, et fakultets- eller fagråd eller et budget- og forretningsudvalg 

var ikke sammensat med henblik på at styre forskningen, som også Olesen Larsen senere 

fremhævede (jf. diskussionen om styrelsesloven tidligere i dette kapitel). Følgen var, at 

ressourcefordelingen mellem institutterne oftest foregik på grundlag af status quo eller 

magtpositioner. Ligeledes var den enkelte forskers frihed til selv at vælge forskningsopgaver inden 

for sin stillingsbeskrivelse blevet respekteret i meget vidt omfang samtidig med at 

lighedsbetragtninger havde spillet en hovedrolle for den styring, der faktisk foregik. I de senere år 
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var der imidlertid ifølge betænkningen sket en vis ændring. Institutionerne havde på forskellig måde 

søgt at opbygge organer, der var bedre egnede til at styre forskningen. Fælles for disse ordninger 

var, at en del af de finansielle ressourcer blev holdt tilbage i en pulje, der kunne fordeles på 

grundlag af indstillinger fra et særligt organ på grundlag af projekter. På institutionerne var der 

således ved at blive oprettet organer med samme funktion som forskningsrådene på nationalt plan. 

Efter arbejdsgruppens opfattelse var dette en værdifuld og naturlig udvikling, som burde støttes og 

udbygges – en anbefaling, der som tidligere nævnt blev gentaget i rapporten om 

budgetteringssystemer. 

 

Også i forhold til spørgsmålet om forskningsstyring på institutionsniveau blev graden af 

forskningsfrihed diskuteret i betænkningen. Planlægningsrådet havde i en skrivelse af 18. oktober 

1976 fundet, at § 13, stk. 2, 2. pkt. kunne hæmme institutternes muligheder for at gennemføre større 

fælles forskningsprojekter eller for at lægge en samlet linje for instituttets forskningsindsats. 

Planlægningsrådet havde på denne baggrund foreslået, at en ny bestemmelse kunne få følgende 

ordlyd: ‖ Den enkelte forsker kan dog frit vælge sine forskningsopgaver, når dette kan ske uden at 

belaste instituttets ressourcer uforholdsmæssigt og vigtige forskningsprojekter ikke derved 

forhindres eller hæmmes”. Arbejdsgruppen fandt imidlertid, at man kunne gå noget videre, og 

foreslog, at det blev muligt at gøre en undtagelse fra den foreslåede regel i tilfælde, hvor en bestemt 

forskers positive bistand til et bestemt forskningsprojekt var nødvendig for dettes gennemførelse. I 

sådanne tilfælde burde man kunne pålægge en forsker at deltage, men kun når alle andre udveje var 

prøvet. En næsten enslydende formulering blev i øvrigt indført ved lovændringen i 1993, hvor det 

blev indskrevet i loven i § 7, stk. 3 at ‟institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte 

opgaver med respekt for deres frie valg af videnskabelige metoder‟.  I 2003 blev det til denne 

formulering tilføjet i universitetsloven § 17, stk. 2, at ‟I den tid, hvor de videnskabelige 

medarbejdere ikke er pålagt sådanne opgaver, forsker de frit inden for universitetets 

forskningsstrategiske rammer‟.  

 

Efter den gældende styrelseslov var beføjelsen til at styre forskningen på instituttet placeret hos 

institutrådet. Efter arbejdsgruppens opfattelse var dette organ direkte uegnet til at styre forskningen 

på institutterne. At lade afgørelsen om instituttets forskning træffe ved afstemning i en stor 

forsamling, hvor nyansatte, studenter og funktionærer har samme indflydelse som de, der ved års 

forskning havde specialiseret sig på området, var simpelthen uhensigtsmæssigt ifølge 
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betænkningen. Det var efter arbejdsgruppens opfattelse nødvendigt at skabe en mere effektiv og 

mere fagkyndig ledelse af institutternes forskning. Det var ikke mindst nødvendigt for at sikre så 

god udnyttelse af forskningskapaciteten som muligt, herunder kontrol med de enkelte forskere, for 

at sikre kvalificeret forskning, og for at sikre sammenhæng og konsekvens i de tilfælde, hvor team-

work var nødvendigt. Det kunne efter gruppens opfattelse bedst ske ved en bestyrelse med en klar 

overvægt af lærere, hvis fagkundskab var ubestridelig og under forsæde af en bestyrer, som tilhørte 

denne gruppe. Bestyrelsen burde således ifølge betænkningen træffe afgørelser om fordelingen af 

arbejdet mellem de videnskabelige medarbejdere med udgangspunkt i en ændret § 13, stk. 2, 2. pkt. 

 

Kontrol 

Afslutningsvis fremhævede betænkningen, at et mål om øget produktivitet uvægerligt trak 

spørgsmålet om kontrol med forskerne med sig, men at dette spørgsmål også kunne have andre 

årsager. Der kunne blandt andet hos udenforstående være en mistillid i forhold til, om den enkelte 

forskers arbejdsindsats nu også stod mål med, hvad der i øvrigt var normen i samfundet. 

Institutternes ledelse burde derfor ifølge betænkningen føre en kontrol, der også udadtil kunne 

godtgøre, at friheden og ubundetheden i arbejdet ikke blev misbrugt. Vigtigst, men også vanskeligst 

at kontrollere, var kvaliteten af forskningen ifølge betænkningen. Lettere at kontrollere, men også af 

mindre relevans var kvantiteten. Sidstnævnte kunne ifølge betænkningen kontrolleres ved de 

oplysninger om igangværende og udført forskning, som allerede fandtes i institutternes 

indberetninger. Ved de fleste højere uddannelsesinstitutioner var der igangsat en betydelig indsats 

for at systematisere disse indberetninger, og denne indsats burde fortsættes, både af kontrolhensyn 

og fordi indberetningerne var grundlag for en videre udbredelse af forskningens resultater. 

 

Samlet set fik denne betænkning dermed tematiseret nogle centrale problemstillinger, der siden har 

domineret styringsdiskussionen, og som også over tid har fundet vej ind i den praktiske universitets- 

og forskningspolitik. Ophævelsen af UFA-normen og den øgede forskningsrådsstyring blev hurtigt 

mere aktuelt end betænkningen havde kunnet forudse, mens spørgsmålet om ordrestyring og kontrol 

først i løbet af 1990‘erne for alvor begyndte at vinde indpas, som de følgende kapitler vil illustrere. 

At disse ideer begyndte at vinde indpas hang ikke mindst sammen med, at nye overordnede ide-

systemer langsomt begyndte at vinde frem, og at flere af betænkningens forslag dermed fik bredere 

idemæssig legitimitet.   
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Begyndende forskydning mod finansieringssystemets eksterne streng 

Hvad angår forskningsrådenes rolle, som af udvalget var fremhævet som et væsentligt og 

umiddelbart anvendeligt styringsinstrument, så tog udviklingen mod en større andel af eksterne 

midler netop i disse år fart. Som nedenstående figur illustrerer, var de eksterne midlers betydning 

for universitetsforskningen relativt begrænset i starten af 1970‘erne. Andelen var imidlertid støt 

stigende op igennem 1970‘erne, og særligt i perioden fra 1976 til 1979 skete der en markant 

stigning, inden udviklingen igen fladede ud frem mod 1982. Selv efter stigningen var der dog stadig 

tale om basismidlerne som den helt dominerende finansieringsform med en andel på godt 85 pct. 

Som det næste kapitel vil vise, var disse første forskydninger imidlertid kun en forsmag på den 

udvikling, der kom til at dominere fra midt i 1980‘erne og et årti frem.  

 

Figur 10: Andel af FoU-udgifterne i den offentlige sektor, der er eksternt finansieret; andele for de 
enkelte institutionstyper og samlet for den offentlige sektor, 1973-1982. Procent 
 

 

 

Sammenfatning på perioden 1968 til 1980 

Peder Olesen Larsen karakteriserer i en nylig udgivelse 1970‘erne som en periode med meget debat 

og diskussion, men med relativt få afgørende forandringer set i et forskningspolitisk lys:  

 

”Alt i alt var 1970‟erne en periode med mange fraser og fagter og uden skelsættende 

ændringer. Udviklingen var først og fremmest præget af opbremsningen i 
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universitetsudbygningen og af stagnerende bevillinger til forskning” (Olesen Larsen 2010: 

96).  

 

Denne karakteristik underbygges delvist af dette kapitel. I det overordnede billede var der ganske få 

markante forandringer gennem perioden som helhed, men når denne afhandlings perspektiv 

anlægges kan der alligevel observeres en række mindre tydelige forandringer, der ganske vist ikke 

på kort sigt fik stor betydning, men som alligevel blev omdrejningspunkter i forhold til de følgende 

årtiers diskussioner i forhold til spørgsmålet om basisbevillingernes fordeling, størrelse og 

anvendelse. Argumentet er således, at en række af de mindre forandringer, der karakteriserede 

denne periode, er afgørende for at forstå de følgende årtiers udvikling i forhold til såvel kriterie-

dimensionen, som balance– og ledelses-/styringsdimensionen.   

 

Hvor der ved periodens begyndelse i slutningen af 1960‘erne var tale om et 

forskningsfinansieringssystem med uddannelsesomfanget som eneste afgørende kriterium, med en 

marginal og endnu ikke institutionaliseret ekstern bevillingsstreng, og med en intern 

institutionsledelse med udgangspunkt i kollegialitetsprincipper, så situationen noget anderledes ud 

ved periodens slutning. Bevægelserne inden for denne periode på afhandlingens tre centrale 

forandringsdimensioner diskuteres i det følgende hver for sig, inden der afslutningsvis 

sammenfattes og redegøres for det institutionelle udgangspunkt ved indgangen til den følgende 

periode.  

 

Kriterie-dimensionen  

Som kapitlet har vist, var spørgsmålet om kriterier for fordelingen af basisbevillinger et konstant 

omdrejningspunkt hele vejen op igennem 1970‘erne, men uden at det førte til store synlige 

forandringer. Der var ved periodens begyndelse tale om et system med en høj grad af 

proportionalitet mellem antallet af studerende og antallet af forskningsaktive lærere. Systemet var 

imidlertid helt fra starten under pres som følge af den voldsomme studentermæssige vækst, der trak 

en tilsvarende forskningsbevillingsvækst med sig. På trods af at denne automatiske 

sammenkædning blev opfattet som problematisk og uholdbar ved fortsat vækst blev denne 

proportionalitet i 1972 alligevel formelt kodificeret med UFA-normen, der med 45-45-10 

fordelingen foreskrev en helt ligelig fordeling mellem forsknings- og uddannelsesopgaven. Denne 

fordeling kom dog ikke til stå længe. Der skete således i løbet af de følgende år både en meget 
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synlig og en delvist usynlig forskydning i retning af uddannelsesopgaven. Den synlige, og faktisk 

ganske markante forskydning fandt sted allerede året efter med ændringen af UFA-normen fra 45-

45-10 til 50-40-10. Som kapitlet har redegjort for, lå der bag denne tilsyneladende mindre ændring 

en faktisk reduktion af forskningsomfanget på 20 pct. i forhold til antallet af studerende. En mere 

usynlig og gradvis, men alligevel afgørende forandringsproces, der ligeledes reducerede 

forskningsomfanget i forhold til studenterantallet, var resultatet af den forøgede brug af ikke-

forskningsaktive deltidslærere. I forhold til afhandlingens teoretiske forandringsbegreber kan der i 

forhold til den første proces tales om en forskydning i allokeringskriterierne, der relativt set 

begrænsede andelen af forskningsbevillinger markant. I forhold til den anden proces er der i højere 

grad tale om den forandringsform, der betegnes som ‘drift‘, hvor man reelt lader 

forskningstilknytningen svinde under en samtidig fastholdelse af såvel institutionelle strukturer som 

det bagvedliggende Humboldt-ideal om den forskningsbaserede undervisning.  I forhold til den 

teoretiske gennemgang kan denne udvikling ses som et eksempel på at undladelse fra politisk side 

af aktivt at fastholde en given institution kan svare til aktivt og bevidst at tillade den at erodere 

(Streeck & Thelen 2005: 25).  

 

Endeligt var perioden også præget af en lang række betænkninger og udvalgsarbejder med fokus på 

udformningen af nogle objektive basisbevillingskriterier. Trods den reelle erosion af 

forskningstilknytningen, der fandt sted, blev det stadig opfattet som et afgørende problem, at 

forskningsindsatsen ikke kunne planlægges uafhængigt af undervisningsbehovet. Det blev i den 

forbindelse ikke mindst anset som et problem, at studentertilvæksten var skævt fordelt, og at det til 

trods for den udbredte brug af deltidslærere førte til en markant forskydning i forskningsindsatsen 

mellem hovedområder. Forskydningen skete først og fremmest til fordel for den humanistiske og 

samfundsvidenskabelige forskning og på bekostning af den tekniske, naturvidenskabelige, 

jordbrugs- og veterinærvidenskabelige forskning. Selvom det ikke i den proces lykkedes at skabe 

enighed om udformningen af et nyt forskningsbudgetteringssystem opstod der alligevel i løbet af 

perioden enighed om at ophæve den automatiske sammenkædning af forsknings- og 

uddannelsesbevillinger, hvilket på længere sigt skulle vise sig at få afgørende betydning. 

Overordnet var der således i forhold til denne dimension tale om en enkelt afgørende forandring 

med ændringen af UFA-normen, men derudover også om nogle mere gradvise forandringer, der 

dels eroderede forskningstilknytningen i praksis og dels eroderede hele det bagvedliggende ide-

system, og dermed på sigt banede vejen for de mere gennemgående forandringer, der skulle komme 
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til at præge de følgende perioder. Samtidig var det også i denne periode, at grundlaget for den 

skævhed i de forskellige universitetsinstitutioners forskningsandel blev institutionaliseret som følge 

af forskellige S/L ratioer. Også dette forhold skulle senere vise sig at blive af stor betydning.  

 

Balance-dimensionen 

I forhold til balance-dimensionen er der tale om et tilsvarende billede for denne periode. Overordnet 

set var perioden præget af ganske små forandringer efter institutionaliseringen af rådsstrukturen, 

men set i et lidt længere perspektiv var der alligevel tale om forandringer, der lagde fundamentet for 

en række ganske afgørende forskydninger i de følgende perioder.  

 

I første omgang var der således tale om den endelige institutionalisering af finansieringssystemets 

eksterne streng med oprettelsen af forskningsrådene. Der kan i den forbindelse i teoretiske termer 

tales om ‘layering‟ af et (delvist) nyt element i finansieringssystemet. Dette element var dog fra 

starten i helt overvejende grad akademisk orienteret, og denne tendens blev yderligere forstærket i 

starten af 1970‘erne, da den erhvervsrettede teknologiske forskning mere eller mindre forsvandt fra 

forskningsrådssystemet. De begrænsede forskningsrådsmidler kom således i al væsentlighed blot til 

at fungere som et supplement til basisbevillingerne og havde dermed meget lille selvstændig 

styringseffekt.  

 

Mod slutningen af perioden kunne der imidlertid konstateres en begyndende forskydning mod en 

række mere eksternt - eller ‘top down‟-orienterede midler. Det skete af to kanaler, dels gennem 

Planlægningsrådet for Forsknings Aktionsprogram og dels gennem de første eksempler på 

programforskning med energiforskningsprogrammet fra 1976 som det første. Med dette program, 

der ganske vist ikke i nogen særlig grad var rettet mod universitetsforskningen, skete der således en 

yderligere ‘layering‟ af et nyt institutionelt element i finansieringssystemet, der senere skulle blive 

af stor betydning. 

 

Ledelses-/styrings dimensionen 

Endeligt gælder det også i forhold til den tredje og sidste forandringsdimension, at perioden 

hverken førte til forøget intern eller ekstern styring af anvendelsen af basisbevillingerne. I forhold 

til den interne ledelse var der ganske vist tale om en omfattende forandring, hvor det klassiske 

meritokratiske professorvælde blev afløst af et bredere demokratisk system med inddragelse af 
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såvel studenter som administrativt personale. Ifølge kritikere nærmere svækkede end styrkede 

denne lov imidlertid mulighederne for internt at fordele forskningsmidler efter kvalitetsvurderinger. 

Opfattelsen var, at lighedskriterier i stedet blev dominerende. Også på denne dimension kunne der 

dog mod slutningen af perioden – i det mindste på visse institutioner – ses tegn på en bevægelse i 

retning af øget intern forskningsmæssig styring gennem brug af ledelsespuljer mm. Hvor udbredt 

denne tendens var, fremgår dog ikke klart af kilderne.   

 

Hvad angår den eksterne styring af anvendelsen af basisbevillingerne var der frem til 

budgetreformens indførelse i 1981 i helt overvejende grad tale om en ‟laisser faire‟ tilgang til 

universitetsforskningen (Petersen 161: 1997). Denne tilgang hang på den ene side sammen med de 

dominerende universitetspolitiske ide-systemer, men kunne på den anden side også opretholdes 

fordi der fra politisk side i stedet var mulighed for at føre styringsambitionerne gennem 

sektorforskningen. Det fremgik således i Betænkning 794, at hvor universitetsforskningen var 

karakteriseret ved en høj grad af frihed – især i betydningen af fravær af styring udefra, men også i 

vidt omfang fravær af intern styring -, var sektorforskningen i vidt omfang præget det modsatte. Det 

vil sige, en relativ vidtdreven styring udefra og temmelig faste, hierarkiske forhold internt 

(Betænkning 794 1977: 12). Endelig var der også i forhold til den mere erhvervsrettede forskning 

mulighed for at føre styringsambitionerne gennem det teknologiske servicenet. Det var dog 

karakteristisk, at alle disse former for styring udgik fra andre ministerier end 

Undervisningsministeriet.  

 

Institutionel status ved udgangen af perioden 

Som ovenstående gennemgang har vist, var særligt starten af perioden præget af en række 

tendenser, der nærmere svækkede end styrkede mulighederne for at foretage forskningsmæssige 

prioriteringer, hvad enten de skulle foretages på baggrund af akademiske kriterier eller med 

udgangspunkt i samfundsmæssige målsætninger. Særligt den nye styrelseslov på universiteterne, 

der afskaffede det klassiske meritokratiske system, og kodificeringen af UFA-normen bidrog til at 

vanskeliggøre prioriteringsdiskussioner. Institutionaliseringen af forskningsrådssystemet i 

slutningen af 1960‘erne og i starten af 1970‘erne kan dog ses som et element, der i et vist omfang 

kunne modvirke disse tendenser, men det var karakteristisk, at forskningsrådene særligt i starten af 

perioden fungerede som en integreret del af den videnskabelige republik, og at deres 

styringspotentiale således i store træk forblev uudnyttet (jf. Polanyi 1962; Rip 1994), samt at de 
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havde relativt få midler at gøre godt med. Situationen var ikke mindst et resultat af, at der var 

gennemført en formel adskillelse af forsknings- og teknologipolitikken, der betød at 

forskningsrådene og universiteterne i vidt omfang blev isoleret fra bredere teknologipolitiske 

hensyn. At universiteterne og forskningsrådene fik lov til at fastholde det snævre akademiske fokus 

hang imidlertid også sammen med det sektorrelevante ide-systems fremmarch, der betød, at alle 

opgaver, der ikke umiddelbart kunne indpasses i universitært regi blev placeret i særlige 

institutioner uden for universitetsverdenen.  

 

Situationen frem mod midten af 1970‘erne var således den, at forandringer inden for såvel 

styringsdimensionen som balancen mellem basismidler og eksterne midler var vanskelige at 

gennemføre, og at væsentlige teknologipolitiske aktører havde fundet andre veje at gå. Som følge af 

den voldsomme vækst og den økonomiske krise var forandringspresset dog stadigt betydeligt. Trods 

grundige forarbejder var det dermed hverken lykkedes at skabe enighed om kriterier for fordelingen 

af basismidler mellem institutionerne, om størrelsen på basismidlerne i forhold til eksterne midler 

og i forhold til det samlede offentlige forskningsbudget, eller om hvilke alternative styringsmidler, 

der evt. kunne tages i brug i forhold til universiteternes forskning. Den uafklarethed, der var knyttet 

til fordelingen af forskningsbevillinger, kom til at præge den næste lange periode.  

 

Selvom 1970‘ernes reformbestræbelser ud fra en overfladisk betragtning var resultatløse hvad angår 

en model for forskningsbudgettering, viser et nøjere eftersyn, at der her alligevel lægges kimen til 

en lang række af de forandringer, der har karakteriseret udviklingen frem til i dag. Med en 

formulering taget fra Bredsdorff (1998) kan det beskrives således, at grundstenene i det eksisterende 

universitetspolitiske fundament skridt for skridt – med mange tramp på stedet – blev løsnet i denne 

periode, og at der dermed blev åbnet op for efterfølgende mere vidtgående forandringer i de 

følgende perioder (Bredsdorff 1998: 7).  

   

I et idemæssigt perspektiv kan man tale om en periode præget af idemæssigt hegemoni i forhold til 

finansieringen af universitetsforskningen. Det skete ganske vist gennem hele perioden en 

kontinuerlig erosion af dette idemæssige fundament, men der kunne alligevel ikke findes alternative 

måder at udforme systemet på, hvilket ikke mindst blev demonstreret gennem de resultatløse 

diskussioner om udformningen af kriterier for fordelingen af basisbevillinger.  Der var ganske 

simpelt endnu ikke noget stærkt bud på et alternativt ide-system, der kunne anvise en ny vej fremad. 
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Det gjorde sig gældende både snævert forskningspolitisk, hvor den lineære model stadig 

dominerede, og det gjorde sig gældende forvaltningspolitisk, hvor planlægningsfilosofien gennem 

det meste af perioden stod stærkt. Perioden som helhed var således præget af megen søgning efter 

nye ideer og nye løsningsmodeller, men det skete altså uden held inden for det eksisterende ide-

system. De forandringer, der trods alt blev gennemført lå således inden for den traditionelle model. 

Der var dog konturer af nybrud mod slutningen af perioden, hvor nye ide-systemer kunne anes i 

diskussionerne - såvel forvaltningspolitisk som forskningspolitisk.  Budgetreformen, der skitseres 

mod slutningen af perioden kan opfattes som eksponent for et nyt forvaltningspolitisk ide-system, 

mens særligt energiforskningsprogrammet kan opfattes som en første eksponent for et 

fremvoksende forsknings- og innovationspolitisk ide-system.  

 

Perioden som helhed var således overordnet præget af en række kritiske vejvalg, som de følgende 

årtier har været en lang kamp imod. Styrelsesloven, kodificeringen af UFA-normen og 

opsplitningen af forskningssektoren gennem udbygningen af institutionslandskabet er de bedste 

eksempler herpå.  
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8. Perioden 1981-1992 

 

Indledning 

Ved udgangen af 1970‘erne var man trods et årtis diskussioner reelt ikke kommet et skridt nærmere 

en model for forskningsbudgettering rettet mod universiteternes basismidler. Der var opnået en vis 

enighed om undervisningsfinansieringen, men det var stadig uklart efter hvilke kriterier 

forskningsbevillingerne skulle uddeles, hvis der i det mindste delvist skulle gøres op med den 

automatiske sammenkædning med undervisningsomfanget. Diskussionerne fortsatte i årene efter 

Budgetreformens introduktion, men det blev hurtigt tydeligt, at omdrejningspunktet i dette årti ikke 

skulle være diskussionen om kriterier for fordelingen af basismidler, men snarere spørgsmålet om 

balancen mellem basismidler og eksterne midler, samt mod slutningen af perioden også spørgsmålet 

om mulighederne for at påvirke den interne anvendelse af basismidlerne gennem 

strategiformuleringer og styrkelse af universiteternes forskellige ledelsesniveauer. Modsat 

1970‘erne skulle det vise sig at blive et årti præget af væsentlige forandringer i det mindste på to af 

de tre forandringsdimensioner, der følges, og det skulle ligeledes vise sig at blive et årti, hvor nye 

såvel forvaltningspolitiske som innovationspolitiske ideer begyndte at vinde frem.  

 

 

Vedtagelse af budgetreformen 

Som det fremgik af det foregående kapitel var der gennem forspillet til budgetreformen opnået 

rimelig enighed om en model for uddannelsesbudgettering, mens det stadig var vidt åbent, hvordan 

der eventuelt skulle kunne fastsættes kriterier for tildelingen af basismidler til forskningen. Denne 

uafklarethed i forhold til forskningsdelen forhindrede imidlertid ikke budgetreformen i at blive 

gennemført. Selvom heller ikke betænkningen om budgetteringssystemer ved de højere 

uddannelsesinstitutioner blev modtaget positivt på institutionerne, forelå det alligevel i februar 1980 

som en kendsgerning, at budgetterne fra 1981 ville blive udarbejdet og bevillingerne givet efter et 

nyt budgetteringssystem, der formelt ophævede UFA-normen (Christensen 1982: 244). Men trods 

den meget lange optakt til reformen og det ganske skelsættende brud med tidligere praksis, som den 

repræsenterede, blev den nye budgetmodel i praksis blot gennemført som en såkaldt teknisk 
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administrativ reform. Det vil sige, at reformen ikke blev behandlet som et lovgivningsanliggende, 

hvori Folketinget og herunder Folketingets udvalg, skulle inddrages, men i stedet som en ren 

administrativ budgetteknisk sag uden politiske undertoner. Dette fik blandt andre SF‘s 

uddannelsespolitiske ordfører Marianne Bentsen-Pedersen til i Information at kritisere reformens 

tilblivelse og konsekvenser:  

 

”Det er helt uacceptabelt, at Folketinget ikke har haft mulighed for at gennemdrøfte denne 

budgetreform endnu. Der er ikke tale om blot en administrativ og bureaukratisk sag, sådan som 

Socialdemokratiet og Regeringen øjensynlig ynder at give indtryk af, men derimod om en 

uddannelsespolitisk reform med vidtrækkende konsekvenser for hele det videregående 

uddannelsessystem.”  (Bentsen-Pedersen 1980).  

 

Kritikken fik dog ingen betydning og reformen blev gennemført som planlagt i 

Undervisningsministeriet. Budgetreformen fik således form af en bevillingsmodel, der i 

overensstemmelse med den forudgående betænkning fordelte den samlede budgetramme ud fra 

årlige prognoser for aktivitetsudviklingen for hver enkelt institution. Modellen var baseret på en 

aktivitetsopdeling ved fastsættelsen af den samlede budgetteringsramme for den enkelte institution. 

Opdelingen omfattede fællesudgifter og faglige hovedområder og inden for hvert hovedområde 

tillige en opdeling på uddannelse, forskning og øvrige formål, herunder blandt andet biblioteker og 

museumsvirksomhed. I budgetmodellen blev antallet af lærerårsværk til det enkelte hovedområde 

beregnet ud fra en prognose for aktiviteten og en S/L-ratio, der blev oplyst på finansloven. Herefter 

blev uddannelsesbevillingen bestemt ud fra et sæt af ratioer for øvrige udgifter pr. VIP og ratioer for 

personalegruppernes indbyrdes vægt samt gennemsnitslønninger. Opdelingen i separat årsværks- og 

lønsumsbudgettering var begrundet i, at institutionerne på daværende tidspunkt var lønsumsstyrede. 

En væsentlig konsekvens af reformen var, at fakulteterne, mod tidligere institutionerne som helhed, 

blev det nye ministerielle styringsniveau og dermed den centrale budgetteringsenhed (Foss Hansen 

1997: 105). Netop dette forhold, der af oppositionen blev fremstillet som et brud på styrelsesloven, 

var en af kritikernes vigtigste indvendinger mod reformen, fordi det vanskeliggjorde en fleksibel og 

rationel udnyttelse af ressourcerne på institutionsplan (Bentsen-Pedersen 1980). Reformen var 

dermed på én gang udtryk for både en centralisering og en decentralisering, fordi 

beslutningskompetencen fra rektorniveauet dels blev flyttet opad til ministerielt niveau, hvor de 

overordnede fordelingsmæssige beslutninger blev truffet, og nedad til fakultetsniveau, hvor de 

interne institutionelle prioriteringer skulle træffes.  Denne udvikling i retning af øget 
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decentralisering på institutionelt niveau fik senere den daværende rektor for Københavns 

Universitet, Ove Nathan, til at karakterisere sin egen rolle som pedellens.  

 

I forhold til denne budgetmodel til finansiering af de lange videregående uddannelser var der 

imidlertid i første omgang kun tale om en egentlig beregningsmodel for undervisningsaktiviteten. 

Det var hensigten, at budgetteringssystemet, når det var helt udbygget, også skulle kunne 

kvantificere forskningsindsatsen, men som de forudgående betænkninger tydeligt havde illustreret 

var der ingen bud på, hvordan det i praksis skulle kunne håndteres. På forskningssiden blev 

principperne for en egentlig forskningsbudgettering da også diskuteret yderligere i forlængelse af 

1970‘ernes betænkninger, men det skete igen uden at føre til noget resultat. Intet egentligt system 

blev indført, men som den følgende del af kapitlet vil vise, var diskussionen på ingen måde 

tilendebragt hermed (Foss Hansen 1997: 104). I første omgang foretog man imidlertid blot en 

uændret fremføring af det antal forskningsårsværk, der udførtes i de stillinger, som havde været 

omfattet af UFA-normen.  

 

Skønt UFA-normen formelt var opløst videreførtes den imidlertid i praksis i vidt omfang som 

budgetteringsprincip internt på universiteterne. De fleste steder havde alle forskere havde stadig lige 

ret til forskningsressourcer og forskningstid (Jensen 1985: 105). Det samme gjorde sig også i et vist 

omfang gældende på institutionsplan, hvor undervisningsbelastningen stadig var af stor betydning 

for fordelingen af forskningsressourcer, selvom andre hensyn også begyndte at blive vægtet (Jensen 

1985: 105). Budgetsystemets krumtap var således stadig primært uddannelsespolitikken, mens 

forskningsbudgetteringen i praksis blev hængt op på en sammenblanding af studenterantal, historik 

og ‘ad hoc‟-beslutninger uden en klar strategi for, hvad der på sigt skulle træde i stedet for det 

oprindelige system (Sørensen 1987: 36; Petersen 1997: 161). Så selvom der på papiret var der tale 

om et opgør med Humboldt-modellens sammenkædning af undervisning og forskning skete der på 

kort sigt i praksis i vidt omfang en videreførsel af den nære sammenhæng i kraft af de manglende 

kriterier for en alternativ forskningsbudgettering. Det er da også i den sammenhæng væsentligt at 

notere sig, at opgøret med UFA-normen skete under en samtidig fastholdelse af idealet om den 

forskningsbaserede undervisning – blot var det nu bare lidt mindre klart hvordan denne 

forskningsforankring af undervisningen skulle sikres i praksis.  
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På lidt længere sigt viste budgetreformen sig imidlertid at få større konsekvenser i takt med at 

bindingerne mellem de forskellige bevillingstyper blev løsnet mere og mere. Der blev således i 

løbet af 1980'erne oprettet en lang række puljer, der gjorde at basisbevillingerne til forskning blev 

tilføjet en række konkrete bevillinger til bestemte forskningsformål, herunder indlejring af 

programmer, centre med videre, som typisk blev tildelt i forbindelse med finanslovsforlig. De 

institutioner, der modtog en sådan konkret bevilling var i betydeligt omfang bundet af de tilknyttede 

politiske forventninger, som typisk rakte nogle år ud i fremtiden. Selvom disse bevillinger således 

ikke var øremærkede i budgetteknisk forstand, var universiteternes dispositionsfrihed alligevel 

begrænset af en vis politisk binding i en periode. I forhold til de samlede frie basismidler var der 

dog tale om ret begrænsede beløb (Undervisningsministeriet 2001; Plenge 1995). Puljetildelingen af 

basismidler begyndte for alvor at tage fart omkring midten af 1980‘erne, hvor den såkaldte 

omstillingspulje blev indført. Der var i første omgang tale om, at 3 pct. af de samlede 

basisbevillinger blev udtaget og placeret i en pulje i ministeriet til forskellige formål (overvejende 

forskningsformål), som de enkelte universiteter efterfølgende kunne søge om (VTU 2008d). Denne 

udvikling efter budgetreformens gennemførelse er af Hanne Foss Hansen blevet karakteriseret som 

startskuddet til selvstændiggørelsen af den del af forskningspolitikken, der retter sig mod 

universiteterne (Foss Hansen 1996: 20). 

 

Budgetreformen kan imidlertid også anskues i et andet lys. Selv om den sammenlignet med 

tilsvarende reformer i den øvrige forvaltning relativt tidligt blev vedtaget, udvikledes den i de 

følgende år indenfor en samlet budgetreform af hele den offentlige sektor (fra 1984), og var dermed 

et element i Schlüter-regeringens stort anlagte Moderniseringsprogram (Ejersbo & Greve 2005). 

Bredsdorff (2008) citerer i den sammenhæng Nielsen (1984: 287) for følgende udsagn: 

‖…budgetreformen bør ses i en bredere ”moderniseringssammenhæng”: Som én blandt mange 

bestræbelser, der i disse år udfoldes for at sikre den offentlige sektors dynamik og omstillingsevne”. 

Budgetreformen repræsenterede dermed det første skridt indenfor universitets- og 

forskningspolitikken i den bevægelse, der introducerede de kommende årtiers centrale 

finanstekniske begreber og mekanismer. Der var således tale om en ‖stramning af den overordnede 

udgiftsstyring‖, og en satsning på øget decentralisering, markedsstyring og forretningsvirksomhed. I 

forlængelse af budgetreformen tog man ligeledes de første skridt i retning af at måle effektiviteten i 

opgavevaretagelsen. Der blev i den forbindelse foretaget en systematisering af de 

aktivitetsoplysninger, der optrådte i finanslovens anmærkninger med henblik på at muliggøre 
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analyser af, om de politisk ønskede resultater blev opnået på den mest effektive måde (Bredsdorff 

2008: 18). Med andre ord var der således tale om de første spæde skridt i institutionaliseringen af 

elementer fra ‟New Public Management‟-ide-systemet inden for det forsknings- og 

universitetspolitiske område.  

 

 

Fortsat diskussion om kriterier 

Selvom det ikke havde været muligt at finde nogen løsning i forbindelse med budgetreformen 

fortsatte diskussionen om forskningsbudgetteringen imidlertid i årene efter. Det skete ikke mindst i 

Planredegørelsen for Forskningen fra 1984. Redegørelsen var udarbejdet af en styregruppe nedsat af 

Planlægningsrådet for forskningen. I forhold til finansieringsspørgsmålet slog Planredegørelsen til 

lyd for en mere sammenhængende planlægningsindsats, hvor forskningsrådene og 

Planlægningsrådet for Forskningen skulle medvirke ved udarbejdelsen af kvalitative langtidsplaner 

for forskningen ved universiteter og højere læreanstalter og rådgive om budgetlægningen. Man 

foreslog i lighed med en række af de tidligere betænkninger at opdele budgetterne i 

normalbevillinger til almindelige forsknings-, undervisnings, og administrationsaktiviteter samt 

supplerende bevillinger, der skulle øremærkes til specielle forskningsprojekter. Dermed ønskede 

man at øge fleksibiliteten i anvendelsen af midler og delvist frigøre forskningsspørgsmål fra 

undervisningsomfanget (Planlægningsrådet for Forskningen 1984a: 15). Det blev fremhævet, at i en 

fremtid, hvor forskningen meget vel kunne blive af større vigtighed for samfundet end uddannelsen 

af akademikere, ville en sådan model kunne leve op til de nye krav.  

 

At de supplerende bevillinger blev foreslået administreret af forskningsrådene ud fra en 

langtidsplanlægning af den offentlige forskning understregede, at Planredegørelsen i højere grad 

skulle ses i forlængelse af 1970‘ernes planlægningstankegang end som eksponent for de nyere 

forsknings-, innovations- og forvaltningspolitiske ideer, der ellers var begyndt at vinde frem både 

internationalt og på øvrige forvaltningsområder (Sørensen 1987: 37). Måske af disse årsager fik 

Planredegørelsen kun begrænset betydning på dette punkt. Forslaget om at Planlægningsrådet for 

Forskning og Forskningsrådene skulle høres vedrørende universiteternes budgettering og 

langtidsplaner for forskningen som et led i en mere aktiv styring af fordelingen af basismidlerne 

blev således aldrig realiseret (Grønbæk 2001: 99; Overgaard 1987: 36).  
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At arbejdsgruppen bag Planredegørelsen manglede føling med de tendenser, der ellers rørte sig 

internationalt i forhold til universitets- og forskningspolitikken, fremgik også ved, at der i 

redegørelsen slet ikke var fokus på forskningsindikatorer som udgangspunkt for fordelingen af 

basisbevillinger. Dette forhold var ikke blot i strid med internationale tendenser, men også med 

nogle af Undervisningsministeriets udmeldinger både før og efter Planredegørelsen. I slutningen af 

1970‘erne og i starten af 1980‘erne var der således i flere europæiske lande fremvokset en stor tiltro 

til, at det var muligt at udvikle og anvende publikations- og citationsindikatorer, der mere eller 

mindre automatisk kunne danne basis for fordeling af ressourcer til forskning både mellem 

hovedområder og mellem universiteterne på nationalt plan. Tiltroen tog ikke mindst udgangspunkt i 

udbygningen af det amerikanske ‟Science Citation Index‟ ledt af Eugene Garfield, samt i det 

analysearbejde der var udført på baggrund af databasen af blandt andre Irvine og Martin fra 

‘Science Policy Research Unit‟ (SPRU) ved ‘University of Sussex‟ i England.       

 

De metoder, der blev anvendt i disse sammenhænge, blev i en dansk kontekst kun i meget 

begrænset omfang taget op af de egentlige forskningspolitiske organer, men de fandt dog alligevel 

af forskellige kanaler vej til dansk grund. Metoderne blev således blandt andet diskuteret som 

udspring af udmeldinger fra henholdsvis Planlægningsrådet for forskningen og 

Undervisningsministeriet i den fortsatte debat om udformningen af kriterier for en fremtidig 

forskningsbudgettering. Udgangspunktet var i første omgang en anbefaling fra Planlægningsrådet 

for Forskningen i et notat fra d. 24. november 1983 om, at en fremtidig evaluering af forskningen 

med ressourcefordelende betydning skulle benytte sig af såvel subjektive som objektive kriterier, og 

herunder både fremadrettede forskningsplaner og beretninger om afsluttede og igangværende 

forskningsaktiviteter med statistiske oplysninger om forskningsområdernes publikationer 

(Jennergren & Obel 1985: 86). Efterfølgende forberedte Undervisningsministeriet med 

udgangspunkt i Planlægningsrådet for Forsknings forslag om forskningsevaluering sig på at indføre 

en formaliseret forskningsbudgettering for universiteterne og de højere læreanstalter baseret på 

fælles generelle retningslinjer. Det fremgik således af en skrivelse fra Direktoratet for de 

videregående uddannelser til de enkelte institutioner, at den ‘ad hoc‟-procedure, der frem til 1986, 

havde været gældende, fra 1987 og frem skulle afløses af et nyt system (Jennergren & Obel 1985: 

86). Forslaget blev aldrig realiseret, men genererede alligevel i midten af 1980‘erne en vis debat om 

brugen af indikatorer som udgangspunkt for danske allokeringsbeslutninger. Det skete dels i en 

overvejende intern akademisk debat i tidsskriftet ‘Økonomi og Politik‘ i 1985, og dels i form af en 
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mere offentlig debat som udsprang af en bibliometrisk undersøgelse gennemført af blandt andre Tor 

Nørretranders.  

 

Debatten i Økonomi og Politik tog udgangspunkt i et forslag fra Jennergren og Obel om indførelsen 

af en forskningsevalueringsmodel baseret på produktivitetsanalyser. Argumentet var, at denne 

metode, der ganske vist ikke kunne stå alene, var enkel og samtidig mindre problemfyldt end andre 

tidligere diskuterede såkaldte objektive metoder – herunder opgørelser over antal producerede sider 

pr. medarbejder, antal internationale artikler pr. medarbejder, citationsanalyser mv. Disse metoder 

var blandt andet tidligere blevet diskuteret internt på Odense Universitet i perioden omkring 1980 

(Jennergren & Obel 1985: 87). Kritikken af den såkaldte DEA-model, som Jennergren og Obel 

anbefalede var imidlertid hård. Den blev således af Aage i samme tidsskrift karakteriseret som 

uforholdsmæssigt ressourcekrævende og generelt uanvendelig som udgangspunkt for 

finansieringsbeslutninger (Aage 1985: 272-273). Også Andersen og Foss Hansen var i samme debat 

kritiske overfor modellen og efterlyste i den sammenhæng en mere nuanceret dansk debat om 

forskningsevaluering og ressourcetildeling. De forskellige indspil i debatten kunne på daværende 

tidspunkt i deres optik opfattes som en kamp eller et politisk spil om hvilke styringsmodeller, der 

skulle være fremherskende i det fremtidige forskningssystem, og de understregede dermed hvordan 

netop disse år bar præg af fremvæksten af nye ide-systemer, der på afgørende punkter udfordrede de 

allerede eksisterende (Foss Hansen & Jørgensen 1995: 144; Jennergren & Obel 1985, Andersen & 

Foss Hansen 1985: 266).  

 

Der løb imidlertid også en anden, mere offentlig debat, om samme spørgsmål parallelt med 

ovenstående diskussioner. Denne debat var initieret af Nørretranders, der i samarbejde med Børsens 

Nyhedsmagasin i 1985 (og senere igen i 1989: se slutningen af kapitlet) gennemførte de første 

bibliometriske undersøgelser af dansk forskning (Nørretranders 1987, Nørretranders & Haaland 

1990). Med disse bidrag forsøgte Nørretranders blandt andet at tage spørgsmålet om finansiering og 

prioritering ud af det dødvande, der efter hans og mange andres opfattelse havde præget perioden 

fra slutningen af 1960‘erne og frem. Udgangspunktet for Nørretranders var det, han opfattede som 

en forskrækkelse eller frygtsommelighed overfor evalueringer, der havde præget dansk 

forskningspolitik frem til det daværende tidspunkt i midten af 1980‘erne (Nørretranders 1987: 52). 

Som eksempel på denne evaluerings-tilbageholdenhed fremhævede Nørretranders blandt andet en 

publikation om forskningsevaluering fra Planlægningsrådet for Forskning, der ganske få år forinden 
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var blevet udgivet.  Publikationen var præget af betydelig skepsis i forhold til dette virkemiddel 

(Planlægningsrådet for Forskningen 1984). I et af bidragene hed det således:  

 

”På de fleste institutioner vil man nok selv vide, om tingene går som de skal. Fagfæller uden for 

instituttet vil nok også vide det. Reformerne vil i de fleste tilfælde da også komme af sig selv. Der kan 

som nævnt være behov for evalueringer over for nye institutter, og mange gamle vil kunne komme 

ind i en foryngelsesperiode – dette sker dog i reglen alligevel gennem personskifter. Når samtidig 

evalueringer er meget krævende i både penge og arbejdskraft, da er de et instrument eller 

virkemiddel, der bør benyttes med største tilbageholdenhed og kun sættes ind, når det er nødvendigt 

– også for at effekten ikke skal blive forfladiget. Som videnskaberne har deres modestrømninger har 

den forskningspolitiske strategi også sine, og til disse hører evalueringer.” (Planlægningsrådet for 

Forskningen 1984b: 29).  

 

Nørretranders fandt i øvrigt også støtte til denne vurdering af den danske (mangel på) 

evalueringskultur hos Nordisk Forskningspolitisk Råd, der i en rapport om forskningsevaluering i 

Norden i 1985 konkluderede, at det danske forskersamfund og herunder de forskningspolitiske 

organer havde indtaget en mere reserveret og afventende holdning end de øvrige nordiske lande, 

hvilket i øvrigt også blev fremført i ovennævnte artikel af Andersen og Foss Hansen (Nørretranders 

1987: 52; Andersen & Foss Hansen 1985). Resultatet var ifølge Nørretranders, at 

forskningspolitikken i Danmark derfor hvilede på et uoplyst grundlag, og at prioriterings- og 

finansieringsspørgsmål blev truffet med mangelfulde forudsætninger.  

 

På denne baggrund bidrog Nørretranders til at gennemføre de første forsøg på at vurdere dansk 

forsknings kvalitet gennem bibliometriske kortlægninger. Første forsøg blev udarbejdet i 

samarbejde med Børsens Nyhedsmagasin med bistand fra engelske SPRU, der som ovenfor nævnt 

var internationalt anerkendte inden for dette felt.  Resultatet af undersøgelsen var overraskende 

godt. Det tegnede overordnet et meget positivt billede af Danmarks grundforskningsindsats inden 

for otte hovedområder, hvor især klinisk medicin stod frem, mens den teknologiske forskning så ud 

til at klare sig relativt dårligere. Resultatet var ikke mindst overraskende, fordi der i Danmark på 

daværende tidspunkt blev investeret væsentligt mindre i offentlig forskning end hos de lande, der 

blev sammenlignet med (Nørretranders 1987: 79).  
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Arbejdet mundede ud i en anbefaling om at den danske tilbageholdenhed overfor 

forskningsevaluering blev afløst af en åben, velfunderet og kritisk tilgang til vurderingen af 

forskning, hvor Planlægningsrådet for Forskning og forskningsadministrationen burde foretage en 

grundig opfølgning af det foreliggende arbejde for på det grundlag at kunne formulere en 

sammenhængende national forskningspolitik baseret på systematiske indikatorer (Nørretranders 

1987: 89). Dette blev dog langtfra tilfældet. Bortset fra de enkelte forslag fra 

Undervisningsministeriet, der blev refereret til ovenfor, og den begrænsede debat midt 1980‘erne 

gik denne diskussion stort set uden om Danmark i yderligere nogle år. Reelt blev diskussionen først 

for alvor en politisk sag små ti år senere i 1994, hvor Undervisningsministeriet lancerede et 

ambitiøst reformforsøg af basisbevillingssystemet. Dette forløb dækkes detaljeret i kapitel 9.   

 

Selvom diskussionerne med inddragelsen af muligheden for at anvende forskellige former for 

indikatorer hermed havde taget en drejning i forhold til 1970‘ernes debatter, bragte det ikke 

spørgsmålet om fastsættelsen af kriterier tættere på en løsning. Spørgsmålet om hvordan 

universiteternes basisforskningsmidler burde fordeles var derfor stadig fuldstændig uafklaret. 

Diskussionerne om brug af indikatorer blev ikke for alvor taget op politisk, og Planredegørelsen 

anbefalinger på dette område blev heller aldrig ført videre. Udviklingen kom i stedet til i de 

følgende år at følge et helt andet spor. 

 

 

Forøget vægt på programstyring 

Hvor Planredegørelsen havde lagt op til, at rådssystemet skulle spille en central rolle i forbindelse 

med fordeling af midler til universitetsforskningen, blev det i stedet de store strategiske programmer 

formuleret i forskellige sektorministerier, som kom til at dominere den forskningspolitiske 

dagsorden i de følgende år. Allerede i perioden fra 1976-82 var der tegn på en begyndende ændring 

i finansieringsmåden af den offentlige forskning (jf. kapitel 7). Finanslovbevillingerne direkte til 

forskningsinstitutionerne, der havde været den altdominerende bevillingsform tidligere, havde 

allerede her gradvis mistet noget af denne stilling. I stedet for var der sket en forøgelse af de 

eksterne midler såvel i form af forskningsrådenes ordinære fondsmidler som igennem de første 

programinitiativer. Hovedparten af disse midler løb dog uden om universiteterne. Forskydningen 

mod den eksterne streng tog imidlertid yderligere fart i perioden efter 1985.  
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Det første større skridt i denne retning blev taget allerede under udarbejdelsen af Planredegørelsen, 

hvor Industriministeren var fremkommet med et teknologisk udviklingsprogram, der efter danske 

standarder var særdeles omfattende. Der var tale om ca. 1½ mia. kr. fra offentlige kasser over få år. 

Programmet var dog hverken industripolitisk eller forskningspolitisk resultatet af nogen 

sammenhængende strategisk satsning, men snarere udfaldet af et ønske om etableringen af et 

mindre informationsteknologisk initiativ, der i løbet af nogle måneder i 1983 voksede til en 

økonomisk satsning af hidtil ukendte dimensioner (Annerstedt 1988: 269; Christiansen & Sidenius 

1988: 253). TUP-Programmet, som det blev døbt, var i øvrigt primært rettet mod erhvervslivet, og 

det var karakteristisk, at Undervisningsministeriet og forskningsrådene stort set ikke blev inddraget 

i processen omkring det (Olesen Larsen 2010: 97). Ikke desto mindre blev ca. 200 millioner kr. 

afsat til universiteter og højere læreanstalter til anskaffelse af apparatur mm. (Grønbæk 2001: 100). 

Danmark var i øvrigt med dette initiativ lidt senere ude end en række øvrige industrilande, og det 

fremhæves da også, at ideerne, impulserne og inspirationen til forandringerne tydeligt kom udefra, 

og herunder tydeligst fra EF og OECD (Annerstedt 1988: 270). TUP-programmet kan dermed 

opfattes som den første tydelige eksponent for et nyt innovationspolitisk ide-systems indtog på den 

universitets- og forskningspolitiske arena, og samtidig også som et signal om at nye både nationale 

og internationale aktører begyndte at træde ind på den forsknings- og universitetspolitiske scene. 

 

Trods Undervisningsministeriets og forskningsrådenes fravær blev dette overvejende 

teknologipolitiske initiativ starten på forskningsprogrammernes æra og fjernede for en stund fokus 

fra diskussionen om principperne for fordelingen af basismidler. Frem for at diskutere hvordan og 

efter hvilke kriterier basismidlerne skulle allokeres blev det i stedet en dominerende opfattelse, at de 

nye midler skulle fordeles strategisk på enheder af kritisk størrelse gennem nye 

finansieringsstrenge, og ikke blot fordeles jævnt som man mente rådene og universiteterne havde 

tendens til (Grønbæk 2001: 100-102). Derfor spillede forskningsrådene i programbølgens første år i 

mange tilfælde kun en mindre rolle. En betydelig del af de mange nye programmidler var således 

politisk øremærkede og rettede sig først og fremmest mod de tekniske og naturvidenskabelige 

forskningsområder, der efter bevillingsgivernes opfattelse havde et erhvervspolitisk og 

samfundsmæssigt potentiale.  

 

De største aktuelle forskningspolitiske satsninger i denne periode fordelte sig således på følgende 

programmer (Floris 1995: 111; Ståhle 1992: 152): 
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 Forskningsprogram til støtte af teknologisk udvikling (FTU) fra 1985-1990, der var 

Undervisningsministeriets pendant til Industriministeriets TUP-program.  Programmet 

havde til formål at styrke den grundlæggende forskning på udvalgte områder for at 

understøtte den teknologiske udvikling i samfundet og fik dertil bevilliget knap 300 

millioner kr. Programmet skulle særligt stimulere forskeruddannelse, samarbejde mellem 

universiteter og erhvervsliv, samt internationalt forskningssamarbejde.  

 

 Det bioteknologiske forsknings- og udviklingsprogram (BIOTEK) fra 1987. Det 

overordnede formål med programmet var at styrke den bioteknologiske grundforskning 

og fremskynde udnyttelsen af de muligheder, den bioteknologiske forskning og 

udvikling forventedes at indebære for det danske samfund og for dansk industri. Den 

samlede ramme for BIOTEK 1 var 475 mio. kr. og 456 mio. kr. for BIOTEK 2. Den 

første del af programmet blev gennemført i samarbejde mellem 

Undervisningsministeriet og en række andre ministerier, men pengene og initiativet kom 

fra Undervisningsministeriet. Forskningsrådene spillede ikke nogen rolle fra starten, som 

følge af et ønske både fra Undervisningsministeriets og Finansministeriets side om at 

skabe større konkurrence i forskningsverdenen og at lade markedskræfter få plads. Der 

var antagelig manglende tro på, at rådene kunne løse opgaven på kort tid, og at de ville 

tænke fremadrettet. Frygten var, at de ville have foreslået ‖mere af det samme‖ og ende 

med at smøre pengene for tyndt ud (Olesen Larsen 2010: 97-98).  

 

 Det materialeteknologiske forsknings- og udviklingsprogram (MUP) fra 1989, der havde 

til formål at fremme anvendelse af avancerede materialer i industriel udvikling og at 

overføre denne teknologi til en bred kreds i dansk industri. Den totale bevilling var 495 

mio. kr. fra staten, mens det var en forudsætning, at industrien skulle bidrage med et 

tilsvarende beløb. Programmet byggede på samarbejde mellem universiteter, 

sektorforskningsinstitutter, GTS-institutter og private virksomheder (Olesen Larsen 

2010: 100).  

 

 Det fødevareteknologiske forsknings- og udviklingsprogram (FØTEK) fra 1990, der 

havde som hovedformål at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne på det 
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fødevareteknologiske område ved at øge industrielle forsknings-, teknologi- og 

innovationsaktiviteter på området. De statslige bevillinger var på samlet 575 mio. kr.    

 

 Det strategiske miljøforskningsprogram fra 1992, der havde som overordnet formål at 

skabe rammer for en stærk forskningsindsats, som kunne forbedre vidensgrundlaget for 

den politiske og samfundsmæssige beslutningsproces på miljøområdet og skabe en øget 

viden om og en rationel forståelse af de fænomener, der optræder som følge af 

menneskelige aktiviteters påvirkning af miljøet. 

 

Derudover blev der i samme periode etableret en række mindre, sektorspecifikke programmer 

initieret af sektorministerierne eller forskningsrådene, hvoraf nogle dækkede samme indsatsområder 

som de store forskningsprogrammer. Det drejede sig blandt andet om: 

 

 Energiforskningsprogrammerne (1976- ). 

 Biomolekylær teknik (1984-87). 

 NPO-programmet (1985-90). 

 Bæredygtigt landbrug – reduktion af gødnings- og pesticidforbruget (1992-95). 

 Jordbrugsproduktion under ændrede samfunds- og miljøbetingelser (1993-96). 

 Menneske og natur (1992-96).  

 

Der var tale om en betydelig pluralisme i udformningen af disse programmer, der varierede i både 

omfang og organisatorisk udformning. Særligt på spørgsmålet om organisatoriske virkemidler inden 

for programrammen var der store forskelle mellem de enkelte programmer, hvor det især var graden 

af formaliseringen af samarbejdet på det forskningsudførende niveau, der adskilte sig (Floris 1995: 

90). I en analyse af den danske brug af strategiske forskningsprogrammer i perioden frem til 1995 

af Rieper og Floris bliver det fremhævet, at af de typiske organiseringsformer for programmerne var 

der især 5 typer, der gik igen i forskellige udformninger. Det drejede sig om: 

 

 Fysiske centre, hvor forskere for en periode forlader deres basisinstitut og udfører 

forskningsaktiviteter inden for udvalgte temaer i et geografisk samlet center.  
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 Centre uden mure, der dækker over samarbejde med fælles centerledelse omkring 

forskningsaktiviteter inden for udvalgte temaer mellem forskere eller forskergrupper i 

geografisk spredte forskningsmiljøer. 

 Rammeprogrammer, der svarer til centre uden mure, men som bevillingsmæssigt er 

betydeligt mindre. 

 Samarbejdsprojekter med industrien. 

 Samarbejdsprojekter og enkeltprojekter. 

 

Det var i øvrigt karakteristisk, at programmerne ofte havde integrerede delmålsætninger, der rettede 

sig mod mere strukturelle forhold. Således kunne der findes en række strukturelle prioriteringer i de 

enkelte forskningsprogrammer, hvor man et lag dybere nede end de brede erklærede målsætninger 

ofte kunne finde en række mere konkrete målsætninger, der i varierende omfang havde betydning 

for de forskellige programmer (Floris 1995: 80). Af eksempler på denne type målsætninger nævnes 

i Rieper og Floris‘ undersøgelse af de strategiske forskningsprogrammer: 

 

 Opbyggelse og styrkelse af et vidensmæssigt beredskab, det vil sige et mål om styrkelse af 

grundforskningen og/eller den strategiske forskning. 

 Skabelse og styrkelse af samarbejde på tværs af forskningsinstitutioner og sektorer. 

 Opbygning af forskningsmiljøer på det pågældende område. 

 Sikring af gode forskningsbetingelser for erfarne forskere.  

 Øgning og styrkelse af forskeruddannelsen. 

 Styrkelse af erhvervslivets (eller andres) udnyttelse af forskningsresultater. 

 Kvalificering af forskningsmiljøer til at indgå i internationale forskningsprogrammer.  

 

Det var derudover fælles, at programmerne typisk blev finansieret af flere ministerier i samarbejde. 

Med etableringen af de store programmer søgte man således dels at påvirke den traditionelt 

autonome universitetsforskning, som det ikke var lykkedes at påvirke gennem fordelingen af 

basismidler, dels at samordne den splittede sektorforskning, og dels at styre en væsentlig del af 

forskningsmidlerne mod politisk prioriterede områder (Ståhle 1992: 97). Ved at lægge øget vægt på 

programstyringen som forskningspolitisk virkemiddel søgte man dermed fra politisk side at opfylde 

de nye og mere eksplicitte krav til forskningspolitikken; for det første ønsket om, at tildelingen af 

midler i stigende grad skulle foregå på grundlag af kvalitetsmæssige vurderinger, således at de 
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bedste forskningsmiljøer blev tildelt flere midler gennem markedsorientering og konkurrence; for 

det andet ønsket om en øget nytte eller relevans, fordi de eksterne programbevillinger blev fordelt 

gennem en opprioritering af forskningsområder med et erhvervspolitisk sigte (Jensen 1996: 33). 

Program-satsningen var således på den ene side et led i en mere markedsorienteret forskningspolitik 

og var på den anden side indledningen til en mere direkte generel statslig styring af 

forskningspolitikken. Udviklingen betød imidlertid også i praksis, at de forskningspolitiske 

beslutninger i højere grad blev truffet på embedsmandsniveau i de forskellige involverede 

ministerier, der havde egen sektorforskning, frem for som tidligere af forskningsrådenes 

medlemmer, der var forskere med en tæt tilknytning til institutionerne (Jensen 1996: 33). Dermed 

var det i mange tilfælde tvivlsomt om kvalitetshensynet blev prioriteret tilstrækkeligt højt. Med 

tiden fik forskningsrådene dog en voksende rolle, idet de kom til at stå ikke blot for forvaltningen af 

rådenes frie midler, men også i stigende grad for de politisk øremærkede programmer, der dog i 

første omgang blev formuleret uden for rådsregi. Dermed genvandt det akademiske system med 

tiden en del af magten over de nye midler i systemet.  

 

Baggrunden for programbølgen var altså både en stigende tiltro til forskning som middel til løsning 

af vigtige samfundsmæssige problemer og en udbredt skepsis overfor de offentlige 

forskningsorganisationers evne til af egen drift at omstille sig til nye samfundsmæssige 

forskningsbehov (Foss Hansen 1991: 85). Olesen Larsen, der på daværende tidspunkt var formand 

for Planlægningsrådet for Forskning udtrykte det således:  

 

”Der er manglende tro på, at man med fordel kan overlade alle bestemmelser om vækst til forskerne 

selv. De mange programmer, øremærkede bevillinger og nye institutioner med specifikke opgaver er 

udtryk herfor” (Olesen Larsen 1987: 192).  

 

Udviklingen var ligeledes eksplicit udtryk for en ny opfattelse af forskningens betydning for 

økonomisk udvikling, eller for det, der af Christiansen og Sidenius betegnes som en 

forskningspolitisk omformulering, som for alvor trådte frem fra 1985 og frem (Christiansen og 

Sidenius 1988: 250). Hvor de forskningspolitiske målsætninger traditionelt havde været rettet mod 

grundforskning og undervisningsstøttende forskning, blev forskning med et direkte industrielt 

teknologisk sigte nu en del af den generelle forskningspolitik. Christiansen og Sidenius opfatter 

med dette udgangspunkt de store forskningsprogrammer fra sidste halvdel af 1980‘erne samt 

publikationerne ‘Debatoplæg om vækst og omstilling (Arbejdsministeriet 1986) og 
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Handlingsplanen for forskning og udvikling (Undervisningsministeriet m.fl. 1986) som vigtige 

elementer i denne forskningspolitiske omformulering.  Det var hermed blevet et bredt 

fremherskende synspunkt i dominerende dele af erhvervslivet, fagbevægelsen og blandt 

samfundsforskere, politikere og embedsmænd, at vejen til en stærk økonomisk vækst og fuld 

beskæftigelse måtte gå over en teknologisk revolution. I det meste af debatten argumenteredes der 

for, at denne teknologiske revolution først og fremmest skulle udspringe af udviklingen inden for 

henholdsvis informationsteknologi, bioteknologi og materialeteknologi, og netop disse tre områder 

var da også mål for de første tre store danske programmer (Hansen & Petersen 1988: 298). Samme 

argumentation kan genfindes i rapporten om national forskningsspecialisering udsendt af 

Forskningspolitisk Råd i 1991, hvor der blev redegjort for 6 OECD-landes forskningspolitik. Det 

blev imidlertid også fremhævet her, at de store danske programmer hidtil havde været gennemført 

uden prioritering i forhold til universiteternes og de højere læreanstalters basismidler 

(Forskningspolitisk Råd 1991a:7). Endelig kunne et andet udtryk for samme tendens mod den 

øgede erhvervsorientering iagttages, da Jens Rostrup-Nielsen fra Haldor Topsøe i 1986 blev den 

første ikke-universitære formand for Planlægningsrådet for Forskning (Rostrup-Nielsen 2001: 50).  

 

Frem for at fortsætte den hidtil resultatløse diskussion om kriterier for fordeling af basismidler 

valgte politikerne altså at gå andre veje og føre midlerne gennem programpolitikken (Grønbæk 

2001: 100). Opfattelsen var meget tydeligt, at de hidtil dominerende bevillingsformer fra politisk 

side blev opfattet som problematiske, og det var herunder særligt tydeligt, at tilliden til at 

basisbevillingsmodellen af sig selv kunne sikre kvalitet, relevans og effektivitet i den offentlige 

forskning var yderst begrænset. Dermed skete der en yderligere institutionalisering af såvel 

innovationspolitiske ideer som af ‟New Public Management‟- ide-systemet.    

 

I forhold til finansieringen af universitetsforskningen fik denne periode således dramatiske 

konsekvenser for balancen mellem basisbevillinger og eksterne midler. Hvor basismidlerne i 

løbende priser steg fra 1.160 millioner kroner i 1982 til 2.387 millioner kr. i 1993 steg de eksterne 

midler i samme periode fra 192 millioner kr. til 1200 millioner kr. Resultatet var således, at de 

eksterne midlers andel af de samlede forskningsmidler for universiteternes vedkommende steg fra 

14 pct. til 33 pct. på blot ti år. Den samme forskydning mod eksterne midler kunne i øvrigt 

genfindes for forskningen i kategorien ‘den øvrige offentlige sektor‘, der først og fremmest omfatter 

sektorforskningen, i samme periode. 
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Figur 11: Andel af FoU-udgifterne i den offentlige sektor, der er eksternt finansieret; andele for de 
enkelte institutionstyper og samlet for den offentlige sektor, 1982-1993. Procent 

     

 

 

Med introduktionen af programbevillingerne lykkedes det samtidig at stoppe den forskydning fra 

den tekniske og naturvidenskabelige forskning mod humanistisk og samfundsvidenskabelig 

forskning, der havde præget 1970‘erne for den offentlige sektors forskning som helhed. De nye 

teknologi-orienterede programmer var dog - trods deres meget betydelige omfang - alligevel ikke 

tilstrækkelige til at sikre en modsatrettet forskydning, men sørgede blot for at forholdet mellem de 

forskellige hovedområder forblev relativt stabilt gennem hele denne periode (jf. nedenstående 

figur). Tallene indikerer således, at væksten i basisbevillingerne fortsat i denne periode havde en 

skævhed til fordel for samfundsvidenskab og humaniora, men at denne skævhed blev udlignet af de 

store teknologisk og naturvidenskabeligt orienterede forskningsprogrammer. Tallene kan også 

indikere, at der gennem forskningsrådenes øvrige midler samt internt på universiteterne blev 

foretaget en udjævning af de koncentrationsbestræbelser, som programbølgen repræsenterede. Der 

er imidlertid ikke i denne sammenhæng statistisk materiale til rådighed til præcist at afdække disse 

forhold.  
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Figur 12: FoU-udgifter i den offentlige sektor fordelt på videnskabelige hovedområder, 1982-1993. 
Procent 

 

 

Teoretisk kan der i forhold til denne periode tales om ‘layering‘ af programforskningen som et nyt 

institutionelt element i finansieringen af universitetsforskningen. Gennem denne ‘layering‘ og 

efterfølgende differentieret vækst skete der således i løbet af få år en væsentlig forskydning i 

balancen mellem basismidler og eksterne midler. Der kan med udgangspunkt i den teoretiske 

ramme ligeledes tales om drift i forhold til basisbevillingernes funktion. Modellens institutionelle 

strukturer bestod uændret i form, men bevillingsformen mistede alligevel relativ betydning, 

samtidig med at de eksisterende midler i stadig højere grad blev bundet til eksterne prioriteringer.  

 

 

Strategiformuleringer: forsøg på styrkelse af den eksterne styring  

Intentionerne fra politisk side om at styrke både kvalitet, relevans og effektivitet i den offentlige 

forskning begrænsede sig imidlertid ikke kun til spøgsmålet om balancen mellem basisbevillinger 

og eksterne midler i denne periode. Som et led i samme udvikling begyndte der i starten af 

1980‘erne at blive taget forskellige planlægnings- og oversigtsskabende forskningspolitiske 

virkemidler i brug på både overordnet niveau, på sektorniveau og på institutionsniveau. Intentionen 

var blandt andet herigennem på mere indirekte vis at påvirke anvendelsen og prioriteringen af 

universiteternes basismidler samt samspillet mellem eksterne og interne midler. På det 

forskningspolitiske niveau forsøgte man således i stigende grad at udpege overordnede 

prioriteringer og målsætninger i både de forskningspolitiske redegørelser og programdokumenterne. 
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Dermed forsøgte man at identificere og afgrænse discipliner, områder og emner, som man af 

forskellige årsager ønskede at udvikle særskilt (Ståhle 1992: 142). Som et af de centrale motiver for 

denne øgede prioriteringsvirksomhed angav man de begrænsede ressourcer, der angiveligt skulle 

betyde, at Danmark som et lille land ikke kunne udføre forskning af tilstrækkelig høj kvalitet på alle 

områder (Forskningspolitisk Råd 1991: 17). 

 

Som et af de første af denne type blev de såkaldte forskningspolitiske redegørelser eller tilsvarende 

forskningspolitiske udspil rettet mod Folketinget taget i brug som et virkemiddel, der skulle fremme 

overblikket, planlægningen og koordineringen i den danske forskningspolitik. Den første samlede 

forskningspolitiske redegørelse blev udsendt i oktober 1981, og i den følgende periode blev der 

mere eller mindre regelmæssigt udarbejdet tilsvarende redegørelser ca. hvert andet år. Intet tydede 

dog på, at disse redegørelser havde nogen særlig effekt. Tværtimod blev det offentlige 

forskningssystem som helhed i disse år mere og mere pluralistisk og heterogent.  

 

I 1986 blev redegørelserne suppleret med en såkaldt handlingsplan for forskning og udvikling 

(Undervisningsministeriet 1986). Nørretranders bemærkede om den første af disse, at 

handlingsplanen i og for sig var ganske fornuftig, men at det blot var vanskeligt at se nogen 

sammenhæng mellem de pæne hensigtserklæringer og den faktisk førte forskningspolitik 

(Nørretranders 1987). Det samme gjorde sig gældende de følgende år, hvor handlingsplanerne 

forekom temmelig afkoblede fra den forskningspolitiske virkelighed. Fra 1990 valgte regeringen i 

stedet for de forskningspolitiske redegørelser at fremlægge et forskningspolitisk programdokument 

under betegnelsen ‖Regeringens strategiske forsknings- og udviklingsprogram‖ (Jensen 1996: 35). 

Det var, som titlen antyder et regeringsdokument, hvor der blev forsøgt udarbejdet en egentlig 

samlet tværgående forskningspolitisk strategi, men programmets indhold endte i lighed med de 

foregående strategidokumenter med at blive af overvejende symbolsk karakter – og det blev da 

heller ikke fulgt op i den praktiske forskningspolitik i nævneværdig grad. Samlet set var det i øvrigt 

karakteristisk for både redegørelser, handlingsplaner og programmer, at de varierede meget i 

omfang, udformning og detaljeringsgrad. Det var ligeledes svært at se en overordnet kurs for 

politikken fra år til år, og følgelig fik de for perioden som helhed marginal betydning. Hele dette 

element i forsøget på at påvirke anvendelsen og prioriteringen af universiteternes basismidler må 

således i det store hele vurderes som virkningsløst.      
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En mere væsentlig udløber af strategi-tankegangen var de forsøg på en mere strategisk form for 

planlægning, der direkte havde midler bundet til sig. Udover etableringen af de allerede nævnte 

store tværgående forskningsprogrammer, der blev fremstillet som strategiske satsninger, blev der 

således også fra 1987 taget såkaldt strategisk prioritering i brug som et forskningspolitisk 

virkemiddel i forhold til forskningsrådenes midler. Opfattelsen var, at der også på dette område i 

høj grad var brug for en strategisk planlægning (Olesen Larsen 1987: 192 (på daværende tidspunkt 

formand for Planlægningsrådet for Forskning)). På opfordring fra Undervisningsministeriet blev de 

statslige forskningsråd derfor stillet over for et håndfast krav om strategisk prioritering af en stor del 

af deres midler. På den baggrund udarbejdede alle seks forskningsråd i 1987-88 strategiplaner for 

perioden 1989-1992 og blev for det belønnet med noget nær en fordobling af rådenes samlede årlige 

bevillinger gennem en betydelig indsprøjtning af de såkaldte strategimidler (330 mio. kr. for 

perioden 1988-1992) (Ståhle 1992: 222). I 1991 blev der endnu engang fremlagt strategiplaner fra 

de seks forskningsråd, men denne gang blev der derudover også fremlagt en fælles strategiplan for 

et tværvidenskabeligt samarbejde mellem rådene. Planerne var betydeligt mere omfattende og 

vidtfavnende end de tidligere, men rammerne var dog stadig så vide og indsatsområderne så brede, 

at strategierne ikke umiddelbart kunne siges at repræsentere en egentlig prioritering af få udvalgte 

forskningsområder (Ståhle 1992: 224). Det er således vanskeligt at afgøre i hvilket omfang 

strategierne førte til forskning, der ikke alligevel ville være blevet gennemført, hvis midlerne var 

blevet tildelt frit frem for strategisk. Spørgsmålet er også i hvilket omfang disse strategiske 

prioriteringer på rådsniveau har påvirket den interne prioritering af basisbevillingerne internt på 

institutionerne.  

 

Fra politisk side blev det i hvert fald ikke opfattet som en tilstrækkelig løsning på 

prioriteringsspørgsmålet, og fokus drejede sig derfor endnu engang. Denne gang mere eller mindre 

samtidigt mod alle denne afhandlings tre forandringsdimensioner: mod spørgsmålet om kriterier for 

fordelingen af basismidler, mod spørgsmålet om universiteternes interne ledelsesforhold, samt mod 

spørgsmålet om udformningen af forskningsrådsstrukturen og dermed også indirekte mod 

spørgsmålet om balancen mellem basisbevillinger og eksterne midler. De tre parallelle, men også 

indbyrdes afhængige diskussioner gennemgås i det følgende hver for sig.      
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Diskussionen om bevillingskriterier blusser op igen 

Mod slutningen af 1980‘erne blussede diskussionen om kriterier for forskningsbudgetteringen for 

alvor op igen. Det skete mere eller mindre sideløbende af tre delvist uafhængige kanaler og 

udsprang blandt andet af en begyndende erkendelse af, at den hastigt accellererende 

programforskning ikke alene kunne løse finansierings- og prioriteringsproblemerne, men tværtimod 

i visse henseender bidrog til at skabe nye typer af problemer (Nørretranders & Haaland 1990: 18-

20; Forskningspolitisk Råd 1991a: 6-8 og 13). Der var for det første tale om et internt arbejde i 

Undervisningsministeriet med sigte på skabelsen af et sammenhængende edb-baseret 

informationssystem for de videregående uddannelsesinstitutioner, der blandt andet skulle bidrage til 

at fremme forskningskvalitet og kvalificere grundlaget for finansieringsbeslutninger. For det andet 

var Nørretranders endnu engang på banen med en bibliometrisk vurdering af dansk forsknings 

status. Endeligt arbejdede også Forskningspolitisk råd med både prioriteringsspørgsmålet og 

spørgsmålet om hvordan dansk forskning kunne kortlægges. De to sidste udviklingstræk var dog i 

praksis tæt sammenknyttede.    

 

Stjernekrigsprojektet 

Undervisningsministeriets arbejde med skabelsen af et sammenhængende informationssystem tog 

fart mod slutningen af 1989. Tanken var, at systemet skulle tjene til overvågning og styring af såvel 

forskning som undervisning på de højere uddannelsesinstitutioner ved at forbedre de overordnede 

myndigheders grundlag for indblik i, og påvirkning af aktiviteten på institutionsområdet 

(Forskningsdirektoratet 1990: 14). Oplægget var yderst kontroversielt, da der i forhold til 

forskningssiden blev lagt op til detaljeret tidsregistrering og outputkontrol, så ministeriet kunne 

opgøre den faktiske forskningstid i forhold til forskningsudbyttet. I forhold til sidstnævnte var det 

således tanken, at der skulle udvikles en tidsskriftsklassifikation, der kunne dække alle fagområder 

og bidrage til en måling og vægtning af forskningens ydelser, ligesom eksempelvis samarbejde med 

erhvervslivet skulle kunne dokumenteres og kvantificeres.  

 

Initiativet fik hurtigt tilnavnet ‘Stjernekrigsprojektet‘ og blev ikke overraskende omdiskuteret, såvel 

internt i ministeriet som i universitetsverdenen. Internt i ministeriet dækkede projektet over 

uenighed mellem på den ene side Direktoratet for de videregående uddannelser, der stod bag 

forslaget, og på den anden side Forskningsdirektoratet, der ledet af Peder Olesen Larsen var 

særdeles skeptiske overfor de fremlagte metoder. Problemet var, set fra Direktoratet for de 
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videregående uddannelser og daværende undervisningsminister Bertel Haarder, at overblikket over 

anvendelsen og udbyttet af universiteternes forskningsmidler var uhyre begrænset, og projektet 

udsprang således af et ønske om at reducere den informationsasymmetri, der herskede mellem 

ministeriet som bevillingsgivere og de forskningsudførende enheder. Det var imidlertid opfattelsen 

alle andre steder end i Direktoratet for de Videregående Uddannelser, at projektet gik alt for vidt, 

ved at skulle afkræve hver enkelt forsker en selvangivelse over indsatsen, som så løbende skulle 

registreres i et centralt edb-system. Sat lidt på spidsen beskrev den daværende formand for 

Forskningspolitisk Råd, Jens Rostrup-Nielsen, det som udtryk for et ønske om eksempelvis at 

kunne spørge systemet: Hvor meget har vi så forsket i genetik i dag? (Rostrup-Nielsen 2001: 58).  

 

Projektet udløste derfor som forventet et ramaskrig i universitetsverdenen, da det blev kendt under 

navnet VUE-projektet, og med modstand såvel internt i ministeriet som i Forskningspolitisk Råd og 

universitetsverdenen som helhed, blev forskningsdelen i projektet da også opgivet. VUE-projektets 

undervisningsdel kørte imidlertid videre og endte med at blive en af 1990‘ernes store offentlige IT-

mæssige katastrofe-projekter, der anslået endte med at koste 10 år og adskillige hundrede millioner 

kroner uden nogensinde fuldt ud at realisere de oprindelige målsætninger. Som det fremhæves 

senere i dette kapitel fik diskussionerne om ‘Stjernekrigsprojektet‘ til gengæld betydning som en 

del af afsættet til opgøret med styrelsesloven i 1992.       

 

Selvom ‘Stjernekrigsprojektet‘ som forskningsregistreringssystem relativt hurtigt afgik ved døden, 

fortsatte diskussionerne om hvordan der kunne skabes et mere kvalificeret udgangspunkt for 

spørgsmålet om fordelingen og anvendelsen af universiteternes forskningsmidler. 

Forskningspolitisk Råd påtog sig således i august 1990 på opfordring af Undervisningsministeriet at 

gennemføre et udredningsarbejde vedrørende registrering af forskningsressourcer 

(Forskningspolitisk Råd 1991b: 7). Det kunne der imidlertid heller ikke opnås enighed om og 

opgaven returneredes til Undervisningsministeriet i begyndelsen af 1991.  

 

Kvalitet i dansk forskning 

Forskningspolitisk råd valgte i stedet at gå andre veje, og besluttede sig, nu med Bruno Hansen som 

ny formand, i 1991 for at gennemføre et storstilet kortlægningsprojekt af dansk forskning under 

betegnelsen ‘Kvalitet i dansk forskning - Perspektiver og udvikling‘. Formålet var først og 

fremmest at skabe et kvalificeret grundlag for udformningen af en langsigtet forskningspolitik 
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baseret på kvalitetsindikatorer samt at igangsætte en kvalitetsforbedrende proces i 

forskningsmiljøerne (Grønbæk 2001: 116-117). Projektet baserede sig bl.a. på en publikation fra 

foråret 1991 med titlen: ‘National Forskningsspecialisering – et debatoplæg til Forskningspolitisk 

råd med eksempler fra seks OECD-landes forskningspolitik‘ af Kim Møller (Forskningspolitisk Råd 

1991a). Publikationen blev efterfulgt af en international konference i maj 1991med fokus på 

overordnet prioritering af forskningsmidler.  

 

Der blev i publikationen skelnet mellem en koncentrationsmodel, hvor der kunne satses på 

opbygningen af store elite-forskningsenheder, og en prioriteringsmodel, hvor der kunne satses på 

tematiske programmer, som instrumenter til national forskningsspecialisering. Det var vurderingen i 

oplægget, at prioriteringsmodellen, som også på daværende tidspunkt gennem programpolitikken 

havde været den fremherskende i Danmark, i sin traditionelle form havde nået sin grænse i de fleste 

lande, og samtidig havde øget det centrale bureaukrati, uden at der var kommet mange klare 

internationale styrkepositioner ud af det (Forskningspolitisk Råd 1991a: 13). Samtidig havde 

prioriteringsmodellens udbredelse ifølge publikationen øget de reelle administrationsomkostninger 

markant i enkelte forskningsenheder, hvor der skulle bruges mange ressourcer til udarbejdelse af 

ansøgninger om projektbevillinger, smårejser etc.  

 

Processen i forlængelse af publikationen og konferencen mundede i første omgang ud i 

publikationen ‘Forskningspolitiske anbefalinger 1991‘ fra Forskningspolitisk råd med anbefalinger 

om prioritering og specialisering af dansk forskning (Forskningspolitisk Råd 1991b: 17). 

Hovedsynspunktet var i den sammenhæng, at offentlige forskningsmidler skulle fordeles efter 

kvalitetskriterier og i højere grad koncentreres på udvalgte områder. Forskningspolitisk råd 

anbefalede på den baggrund, at der skulle arbejdes hen mod en mere bevidst prioritering mellem på 

den ene side områder, hvor Danmark ønskede at udvikle kompetencer på et internationalt niveau, og 

på den anden side områder hvor Danmark i hovedsagen ville vælge at følge den internationale 

udvikling og udnytte andre landes forskningsgennembrud. Forskningspolitisk Råd anbefalede i den 

sammenhæng, at der blev udviklet mekanismer, der sikrede at fordelingen af midler i højere kom til 

at finde sted på baggrund af kvalitetsovervejelser frem for som tidligere at blive fordelt bredt og 

jævnt (Forskningspolitisk Råd 1991b: 18-19). Det blev i denne sammenhæng særskilt kritiseret, at 

besparelser typisk blev gennemført med grønthøster-metoden, der ramte gode miljøer hårdere end 

dårlige. Rådet fremhævede også, at opprioriteringen af programforskningen i vidt omfang var sket 
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på bekostning af basisbevillingerne, og at gode grundforskningsmiljøer, der faldt uden for 

programsatsningerne, derfor var blevet udsultede. Der skulle derfor ifølge rådet i højere grad gives 

flerårige rammebevillinger til særligt udvalgte forskningsmiljøer, der kunne dokumentere høj 

videnskabelig kvalitet. I modsætning til i mange lignende udmeldinger om koncentration af midler 

blev det imidlertid i denne sammenhæng eksplicit anerkendt, at der ville være et ‟trade off‟ mellem 

opretholdelsen af den forskningsbaserede undervisning og den ønskede koncentration af 

forskningsmidler. Rådets konklusion var på den baggrund, at ikke alle institutioner kunne have 

forskning og uddannelse på alle områder, men at det overordnede ideal om en tæt sammenknytning 

mellem forskning og undervisning alligevel stadig skulle fastholdes. Løsningen på denne 

umiddelbart lidt modsætningsfyldte konklusion skulle ifølge rådet være realiseringen af en langt 

højere grad af samarbejde og arbejdsdeling inden for systemet, hvor der blandt igennem 

samarbejdsaftaler og netværk skulle kunne sikres en forskningsforankring af undervisningen som 

ikke umiddelbart kunne dækkes af enkelte miljøer alene (Forskningspolitisk Råd 1991: 21). 

Hvordan dette i praksis skulle kunne lade sig gøre, fremgik dog ikke klart.   

  

Forskningspolitisk Råd valgte i øvrigt også med dette arbejde at rette et fornyet kritisk fokus på 

sektorforskningen. Der var på dette tidspunkt ifølge Forskningspolitisk Råds gennemgang ikke 

mindre end 27 egentlige sektorforskningsinstitutioner af meget forskellig størrelse, og det var 

vurderingen at den daværende gennemsnitlige eksterne finansiering på ca. 30 pct. indebar en risiko 

for at nogle institutioner kunne komme til at nedprioritere den langsigtede kompetenceopbygning til 

fordel for kortsigtede, anvendelsesorienterede opgaver. Diskussionen om fusioner og/eller 

nedlæggelse af sektorforskningen, der senere skulle blive et tilbagevendende tema, blev dog ikke 

taget op i denne sammenhæng. Konklusionen var imidlertid stadig som tidligere, at det var 

problematisk at ca. halvdelen af den offentlige danske forskning (jf. nedenstående figur) foregik i en 

sektor præget af fragmentering, differentiering og uklare kvalitetskriterier (Forskningspolitisk Råd 

1991: 11). Spørgsmålet om sektorforskningens rolle og udformning blev heller ikke umiddelbart 

fulgt op fra politisk side i denne omgang. 
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Figur 13: FoU-udgifter i den offentlige sektor fordelt på institutionstype, 1982-1993, mio. kr. Faste 2006-
priser 

                    

 

Mens spørgsmålet om sektorforskningens omfang og organisering for en tid døde hen igen, 

fastholdte Forskningspolitisk Råd til gengæld fokus på spørgsmålet om hvilke kriterier, de 

offentlige forskningskroner skulle uddeles efter. Rådet fandt i forhold til denne målsætning støtte i 

endnu en bibliometrisk kortlægning af dansk forskning gennemført af Nørretranders i 1989-90. 

Arbejdet med ‘Kvalitet i dansk forskning‘ udsprang således ikke alene af Undervisningsministeriets 

tidligere initiativer og det ovenfor beskrevne forløb. Nørretranders undersøgelse fik denne gang 

betydelig omtale og blev offentligt tilgængelig gennem både tv-programmet ‘Hvælv‘ på DR den 7. 

januar 1990 og i publikationen ‘Dansk Dynamit – Dansk forsknings internationale status vurderet 

ud fra bibliometriske indikatorer‘ udsendt af Forskningspolitisk Råd, men skrevet af Nørretranders 

og Haaland (Nørretranders & Haaland 1990). Trods titlen var der dog, som det også var tilfældet 

med Nørretranders‘ undersøgelse fra 1985, kun tale om en kortlægning af den lægevidenskabelige, 

naturvidenskabelige og tekniske forskning, da de anvendte metoder var uegnede til at vurdere den 

samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning.  

 

Resultatet af undersøgelsen var igen, at Danmark stod frem som et af verdens absolut stærkeste 

lande, når forskningens kvalitet blev opgjort med de valgte metoder, men konklusionen dækkede 

over en stagnerende eller direkte negativ trend op igennem 1980‘erne, som stod i kontrast til en 

meget positiv udvikling i 1970‘erne. Nørretranders og Haalands hovedbudskab var derfor, at 

Danmark var i færd med at sætte en markant styrkeposition over styr, og at der var behov for en 

radikal omformulering af den førte forskningspolitik og herunder særligt de dominerende 
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bevillingsformer (Nørretranders & Haaland 1990: 17-18). Det blev i den sammenhæng fremhævet, 

at det i mange år havde været en gåde, hvordan Danmark kunne klare sig så godt på den 

videnskabelige front, når der på dette område var blevet brugt en væsentlig mindre procentdel af 

bruttonationalproduktet på forskning end i næsten alle andre vestlige industrilande. En del af 

forklaringen var ifølge Nørretranders og Haaland, at Danmark tidligere havde brugt en relativt stor 

del af midlerne på grundforskning, men deres tese var, at 1980‘ernes drejning mod 

programforskning var i færd med at svække Danmarks styrke på grundforskningsområdet. Under 

alle omstændigheder blev det fremhævet, at undersøgelser af denne type kunne rumme vigtige 

indsigter for udformningen af en hensigtsmæssig national forskningspolitik, men også at der i 

Danmark manglede et kvalificeret akademisk miljø til vurdering af betydningen af disse resultater. 

På den baggrund var den væsentligste anbefaling, at der var behov for en bredere og mere 

traditionelt videnskabelig kortlægning af dansk videnskabs situation. Behovet var først og fremmest 

begrundet i fire punkter:  

 

1. Der havde ikke været en bevidsthed om, hvor stærkt Danmark stod 

2. Der havde ikke været en bevidsthed om, hvor galt det var ved at gå  

3. Der var ingen national tradition, der sikrede, at der fremover ville ske en bedre navigation 

under sejladsen; 

4. Der var allerede ved at ske irreversible skader på det danske grundforskningsmiljø.  

 

Sammenfattende var det derfor opfattelsen, at behovet for en revurdering af forskningspolitikken, 

som den havde været ført gennem årtier under skiftende regeringer, var akut. Der skulle med andre 

ord, ifølge Nørretranders og Haaland, tilvejebringes en langsigtet, offensiv forskningspolitik 

udformet på baggrund af en offentlig debat om Danmarks fremtid som forskningsnation 

(Nørretranders & Haaland 1990: 20).  

 

Det var denne handske, Forskningspolitisk Råd tog op med ovennævnte projekt om ‘Kvalitet i 

dansk forskning‘. Hensigten var eksplicit, at ministerier, forskningsråd, offentlige og private fonde 

og andre, der beskæftigede sig med planlægning og finansiering af forskning, skulle have udviklet 

og udvidet deres grundlag for at vælge og vægte vurderingskriterier som kvalitet, nyskabelse, 

strategi, samarbejde og lignende (Forskningspolitisk Råd 1991c: 3-4).  Grundlæggende var formålet 

således det samme som Undervisningsministeriets ‘Stjernekrigsprojekt‘ udtrykte; at skabe et mere 
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gennemsigtigt forskningssystem, hvor der kunne træffes informerede prioriteringsbeslutninger, men 

tilgangen var dog væsentligt anderledes. Frem for et detaljeret registreringssystem var det tanken, at 

der skulle skabes et overblik over dansk forsknings styrkepositioner. Udgangspunktet var, som i de 

tidligere udsendte ‘Forskningspolitiske anbefalinger 1991‘, at Danmark er et for lille land til at 

forske på alle områder, og at der, hvis der blev insisteret på at fordele ressourcerne ligeligt, ville 

blive tale om et for tyndt lag over hele linjen. Det blev i den sammenhæng opfattet som 

problematisk, at de eneste foretagne samlede vurderinger af dansk forsknings styrkepositioner, var 

blevet udført som mediearbejder af Nørretranders m.fl., og ikke som egentlige videnskabelige 

undersøgelser. Der blev også her peget på det problematiske i den særlige danske tilbageholdenhed 

med evaluering af forskningskvalitet, der hidtil havde præget det danske system.     

 

Der blev med dette udgangspunkt rettet henvendelse til en række danske forskere, herunder Hanne 

Foss Hansen, Peter Munk Christiansen og Mogens Niss Pedersen, med henblik på blandt andet at 

gennemføre en videnskabelig kortlægning af dansk forskning, der kunne danne udgangspunkt for 

fremtidige finansieringsbeslutninger. Ønsket var hermed blandt andet at kunne gøre op med den 

fremherskende prioriterings- og specialiseringspraksis, der ifølge oplægget var karakteriseret ved 

anvendelsen af ‘grønthøstermetoden‘ kombineret med selektiv uddeling af midler til institutionerne. 

Problemet var ifølge Forskningspolitisk Råd som allerede nævnt, at denne metode særligt belastede 

de gode miljøer, mens de inaktive miljøer ikke mærkede synderlig forskel.   

 

Forskningspolitisk Råd afsatte 12.5 millioner kroner til projektet, der skulle løbe over tre år. Det 

viste sig imidlertid umuligt at gennemføre, da de involverede forskere i februar 1992 vurderede, at 

projektet ikke ville være hensigtsmæssigt eller realistisk at gennemføre i den form, der var skitseret. 

Forskningspolitisk Råd valgte på den baggrund at afbryde kortlægnings-projektet i den oprindeligt 

foreslåede form.  Også Rostrup-Nielsen vurderer i et tilbageblik, at tilgangen var for bred og 

generel til at der ville kunne tilvejebringes et tilstrækkeligt prioriteringsgrundlag (Rostrup-Nielsen 

2001: 128). Dermed endte endnu et forsøg på at finde nogle anvendelige allokeringskriterier for 

midlerne til universitetsforskningen. Foss Hansen, der havde været involveret i processen, 

konkluderede i øvrigt et par år senere, at det var karakteristisk for den danske diskussion af disse 

forhold, at den foregik meget drypvis i modsætning til mange andre europæiske lande, og at der i 

Danmark ikke havde været en kontinuert og systematisk kompetenceudvikling på området. Årsagen 

var ifølge Foss Hansen, at der stort set ingen dansk forskning foregik på området (Foss Hansen & 



243 

 

Jørgensen 1995: 12). Forsøgene på at gennemføre ændringer i spørgsmålet om kriterier for 

fordelingen af midler endte dermed igen blindt, men det var som tidligere nævnt ikke den eneste 

væsentlige dimension, der var i spil i denne periode. Også ledelsesdimensionen tiltrak sig stor 

opmærksomhed, som det følgende afsnit vil vise.    

 

 

Ledelsesdebatten vokser frem 

Trods forsøgene på at sikre en overordnet strategisk planlægning af den samlede offentlige 

forskningsindsats gennem programpolitikken, strategiplanerne, de politiske redegørelser og 

kortlægningsprojekterne, var det stadig opfattelsen, at man var nødt til at styrke institutionernes 

ledelseskapacitet for derigennem at sikre en intern fordeling af basismidlerne, der afspejlede de 

overordnede politiske ønsker om kvalitet og relevans. Opfattelsen var, at dette ønske stod i kontrast 

til den eksisterende praksis, hvor den interne fordeling ifølge kritikerne næsten udelukkende var 

bundet op på studentertal og lighedsbetragtninger. Daværende formand for Planlægningsrådet for 

Forskningen, Jens Rostrup-Nielsen, karakteriserer i et af afhandlingens interviews den herskende 

opfattelse således:  

 

”da jeg kom ind i det her i begyndelsen af 80‟erne, da var situationen den, at universiteterne stadig 

kørte i den bedste 68-stil. Det behøver jeg ikke beskrive i lange ord, men det var jo, hvis man skal 

være lidt ondskabsfuld, at den dovne forsker havde en givet ret til ikke at lave noget. Derfor var der 

en udpræget mistillid til universiteterne både blandt politikerne og blandt erhvervslivet. Derfor var 

der også en meget stor modstand mod at give universiteterne for mange penge at rutte med” (Jens 

Rostrup-Nielsen, interview).  

 

Daværende Rektor for Århus universitet, Henning Lehmann, bekræftede i et tilsvarende interview, 

at denne opfattelse var fremherskende i det politiske klima, og at det i denne periode havde klare 

implikationer for prioriteringen mellem bevillingssystemets forskellige kanaler:  

 

”det lå i luften, at man ikke mente, at universitetsledelsen var egnet til at styre mere end det der 

nødtørftige, man næsten for skams skyld måtte give os”. (Henning Lehmann; interview) 

 

Med dette udgangspunkt var det ikke overraskende at spørgsmålet om institutionernes interne 

ledelse kom på dagsordenen. Ledelsesdiskussionen i forhold til universiteterne blussede således for 
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alvor op igen efter en OECD-evaluering af det danske forskningspolitiske system i 1987/88. Af 

OECD-evalueringen af Danmark i 1988 fremgik det således, at det blev betragtet som:  

 

“..essential to give the universities an organisational structure which provides them with more 

authority and leadership. This means that the existing, highly participative system for research 

decision-making must be modified to enable the university management to act and function more 

efficiently.‖ (OECD 1988: 85). 

 

Endvidere blev det anbefalet, at universiteterne - eller universitetsledelsen - på den ene side skulle 

have en del af den økonomiske manøvredygtighed tilbage, der var overgået til staten op igennem 

1970'erne, og på den anden side, at universiteterne skulle udbygge samarbejdsrelationerne med 

industrien, fordi '.. such co-operation, where ideas from both basic research and enterprises meet, 

can certainly mean possibilities for future growth in industry, and should be strongly encouraged.' 

(OECD 1988: 89, her citeret fra Mejlgaard, Aagaard & Siune 2002). 

 

Evalueringen blev på dette punkt vel modtaget af en lang række eksterne aktører, der udtrykte stor 

skepsis i forhold til det fungerende ledelsessystem. Daværende Undervisningsminister, Bertel 

Haarder, karakteriserede eksempelvis kort efter den kollektive ledelsesform som forældet (Foss 

Hansen 2002). Også Rostrup-Nielsen, den daværende formand for Planlægningsrådet for 

Forskningen (senere Forskningspolitisk Råd), fremhæver i sine erindringer den betydelige mistillid, 

der var til det demokratiske ledelses-system. Han skriver blandt andet, at ‘..Styrelsesloven fra 1968 

var blevet en hellig ko, som mange beklagede sig over, men, som de fleste troede, var udødelig‟ 

(Rostrup-Nielsen 2001: 56). Ligeledes efterlyste det såkaldte Handelsudvalg (Betænkning nr. 1162) 

mere synlig ledelse, et klart placeret ledelsesansvar, evalueringsrutiner, medarbejdersamtaler, 

lederkurser og nye belønningssystemer. Endeligt kritiserede også både Undervisnings- og 

Finansministeriet den efter deres opfattelse svage ledelse og påpegede i den sammenhæng et højt 

tidsforbrug i styrende organer (Foss Hansen 2002). Diskussionerne bølgede altså i disse år, men 

udviklingen mod et endeligt opgør med den eksisterende styrelseslov tog imidlertid først for alvor 

fart fra 1990 og frem, hvor blandt andre Akademiet for de Tekniske Videnskaber istemte koret og 

kritiserede ledelsesstrukturen på universiteterne. Også Akademiet for de Tekniske Videnskaber 

hævdede, at der var for mange involverede og at ledelsen var uden kraft. Argumentet var blandt 

andet, at det var vanskeligt at etablere tillid hos finansieringskilderne når der manglede intern 

ledelse.  
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Rostrup-Nielsen beskriver i sine erindringer, hvordan diskussionerne om ledelsessystemet var tæt 

knyttet til diskussionen om det såkaldte stjernekrigs-projekt, der blev beskrevet ovenfor. Ifølge 

Rostrup-Nielsen var Stjernekrigsprojektet med dets fokus på forskningsregistrering et symptom på 

mere grundlæggende problemer. Det egentlige problem var, at universiteternes organisation var 

blevet så flad, at der opstod et krav om centralistisk kontrol. Alternativet burde ifølge Rostrup-

Nielsen i stedet være styrkelse af institutionernes ‟middle management‟ gennem en ændring af 

Styrelsesloven. Med afsæt i disse diskussioner bad Undervisningsminister, Bertel Haarder, Rostrup-

Nielsen og det øvrige Forskningspolitiske Råd om at komme med et oplæg til principperne for en 

ny styrelseslov. Ifølge Rostrup-Nielsen havde ønsket eksisteret i nogen tid hos en gruppe 

nøgleaktører. De havde blot ventet på det rette tidspunkt: 

 

”Derfor var vi nogle, der mente - i hvert fald uden for universiteterne -,(…)  at det måtte laves om. 

Det var Bertel Haarder selvfølgelig meget for, og også hans departementschef Inge Thygesen, Knud 

Larsen, og Peder Olesen Larsen, som var min forgænger. Og der blev så på et rimeligt tidligt 

tidspunkt dannet en gruppe, der sagde, at når tiden kommer, så skal vi være klar. Jeg sagde til mig 

selv, at jeg ville fyre det af, når jeg havde overblik over, hvornår jeg skulle gå, fordi så kunne jeg 

simpelthen bare sige ‟take it or leave it” (Jens Rostrup-Nielsen, interview). 

 

Det videre forløb var derfor først og fremmest forankret i Forskningspolitisk Råd, der med Rostrup-

Nielsen og Dorthe Olesen i spidsen spillede en hovedrolle i at udforme og markedsføre et nyt 

forslag til en ny styrelseslov. Forskningspolitisk Råd kritiserede i den sammenhæng 

Undervisningsministeriets stramme statslige styring af universiteterne og opfordrede til at 

ledelsesansvaret på alle niveauer på universiteterne blev præciseret. Hovedtanken med 

Forskningspolitisk Råds forslag var, at det skulle sikre en ny ledelsesstil. Med Rostrup-Nielsen ord 

var: ‟Professorvældet (..) blevet afløst af kaotisk flertalsvælde, som vi nu ønskede erstattet af 

moderne ledelsesprincipper, der byggede på veldefineret ansvar og kompetence og beslutninger 

baseret på konsensus‟ (Rostrup-Nielsen 2001: 63).  

 

Også senere i processen koblede Forskningspolitisk Råd, nu med Bruno Hansen i spidsen, 

ledelsesdiskussionen til spørgsmålet om prioriteringen af forskningsindsatsen med udgangspunkt i 

kvalitetskriterier. Det skete i den tidligere nævnte publikation, Forskningspolitiske Anbefalinger fra 

1991, hvor rådet fremhævede, at: ‘ 
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”En forudsætning for at FPRs anbefalinger vedrørende national forskningsspecialisering kan 

føre til de ønskede mål er, at der sker en styrkelse af de højere uddannelsesinstitutioners 

forskningsledelse. Kun derigennem skabes grundlaget for de langsigtede decentrale 

beslutninger, der vil kunne fremme de enkelte institutters faglige profilering og specialisering 

af deres forskningsaktiviteter og dermed føre til realiseringen af en dynamisk fremadrettet 

dansk forskningspolitik” (Forskningspolitisk Råd 1991: 21). 

 

Trods de mange relativt enslydende indspark til det politiske niveau fulgte der herefter et langvarigt 

og kompliceret forhandlingsforløb, der først godt fire år efter den oprindelige OECD-evaluering 

resulterede i vedtagelsen af en ny styrelseslov. Resultatet var trods det komplicerede forløb ifølge 

Rostrup-Nielsen meget tæt på det ønskede. Dermed så Styrelsesloven fra 1970/73, der stort set var 

udsat for kritik fra dens vedtagelse, efter 23 års funktionstid til sidst sit endeligt. Den vedholdende 

kritik af styrelsesloven havde således ifølge kritikkerne betydet, at den demokratiske styreform 

havde mistet sin legitimitet og at universiteternes samfundsmæssige tillid var blevet svækkedes. 

Derfor måtte der en ny lov til.  

 

I december 1992 vedtog alle Folketingets partier med undtagelse af Socialistisk Folkeparti således 

den nye universitetslov. Lovens tekst og bemærkningerne hertil styrkede rektorernes og de øvrige 

lederes ledelsesansvar og gav i forhold til tidligere universiteterne større autonomi, blandt andet 

omkring økonomiske dispositioner. Den statslige styring rulledes i hvert fald på papiret noget 

tilbage, og det samme gjaldt demokratiet som styreform. De studerende opretholdt halvdelen af 

pladserne i studienævnene, men deres og ligeledes det teknisk-administrative personales 

repræsentation i de styrende organer svækkedes. Samtidig blev der stillet skærpede krav til 

institutionernes organisation og ledelse samt krav om udarbejdelse af strategiplaner mm. (Foss 

Hansen, 1996: 26). Det var blandt andet hensigten med loven at skabe rammer for en mere effektiv 

planlægning og ledelse af forskningen, og med placeringen af eksterne repræsentanter i bestyrelsen 

skulle kontakten til omverdenen styrkes, ikke mindst til erhvervslivet (Jensen, 1996: 35). Det blev i 

den sammenhæng fremhævet, at: 

 

‖De eksterne repræsentanter konfronterer universiteterne med nye værdier, normer og 

handlingsforestillinger specielt vedrørende ledelse, strategi- og organisationsudvikling samt 

personale. De synes herved at understøtte en mere generel administrationspolitisk strømning, 
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der forsøger at præge offentlige organisationer med ledelsesmæssige virkemidler importeret 

fra den private sektor” (Foss Hansen & Jensen 1995; her citeret fra Bredsdorff 2008).  

 

Et af midlerne til at forsøge at opnå disse mål var gennem en forskydning fra den tostrengede 

ledelsesstruktur med kollegiale organer i retning af en mere énstrenget struktur, der var opbygget 

over et personhierarki rækkende fra rektor over dekaner til studieledere og institutledere. På 

‘grundniveau‘ opretholdtes dog en tostrenget struktur. I forhold til forskningen var det ikke mindst 

af betydning, at institutlederen i det mindste på papiret fik stærkt udvidede instruktionsbeføjelser 

overfor de ansatte, og ligeledes formelt kunne udøve egentlig forskningsledelse ved at beslutte, om 

et bestemt forskningsområde skulle tages op (Bredsdorff 2008). Universitetsloven af 1992 indeholdt 

i øvrigt en undtagelsesparagraf. Denne gjorde det muligt nogle år senere at organisere Danmarks 

Pædagogiske Universitet (en fusionering af Danmarks Lærerhøjskole og Danmarks Pædagogiske 

Institut) samt et reorganiseret Danmarks Tekniske Universitet med bestyrelser og ansatte rektorer. 

Undtagelsesparagraffen blev dermed en løftestang for indførelsen af den model, der med loven af 

2003 blev gjort obligatorisk for alle universiteterne (Foss Hansen 2004). 

 

I modsætning til spørgsmålet om fastsættelse af kriterier lykkedes det således til sidst i denne 

periode at gennemføre ændringer på dette område. Det var imidlertid ikke kun 

styrelsesdimensionen, der på dette tidspunkt var til debat. Også balance-dimensionen blev endnu 

engang taget op. Således foregik der sideløbende med ledelses- og kriterie-diskussionerne 

forhandlinger om udformningen af universitetsforskningens eksterne finansieringsstreng.  

  

 

Tilbage til balance-dimensionen: reform af forskningsrådssystemet 

Parallelt med diskussionerne om ledelse og kriterier kørte der således også en diskussion om 

udformningen af forskningsrådssystemet. Det var her stadig opfattelsen, at der var behov for en 

forenkling af det samlede danske forskningssystem for derigennem at sikre en klarere koordinering 

og prioritering af de samlede midler. Også her udsprang reformforsøget af OECD‘s evaluering fra 

1988, der ligeledes havde initieret ledelsesdebatten. OECD udtrykte i denne evaluering af dansk 

forskningspolitik forundring over den meget pluralistiske danske beslutningsstruktur, og der blev i 

dette arbejde, i lighed med nogle af de tidligere danske betænkninger og rapporter, peget på det 

problematiske i at lade et stort antal ministerier, udvalg, råd, styrelser og grupper være ansvarlig for 
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fastlæggelsen af den samlede forskningspolitik. Den overordnede anbefaling fra evalueringen blev 

på den baggrund en generel styrkelse af mulighederne for overordnet koordinering og 

forskningspolitisk rådgivning. En af anbefalingerne herunder var blandt andet oprettelsen af et 

udvalg, der under Statsministerens ledelse skulle styrke den tværministerielle koordinering og sikre 

regeringen et mere sammenhængende overblik over den samlede forskningspolitik (Jensen 1996: 

34). Rådgivningen skulle ikke primært tage udgangspunkt i universitetsforskningens behov, men i 

højere grad inddrage sektorforskningen og erhvervsforskningen og bidrage til prioritering og 

koordinering på tværs af de tre dele af forskningssystemet (Grønbæk 2001: 107). Opfattelsen var, at 

der blev konsulteret for meget og prioriteret for lidt. Planlægningsrådet skulle derfor både frigøres 

fra forskningsrådene og universitetsforskningen.   

 

Diskussionerne handlede imidlertid ikke kun om udformningen af det overordnede 

forskningsrådgivende organ, men i lige så høj grad om strukturen for de bevilligende organer. Den 

eksisterende forskningsrådsstruktur blev i den sammenhæng af Undervisningsministeriet - med 

Peder Olesen Larsen i spidsen for det nyoprettede Forskningssekretariat - kritiseret for i for høj grad 

at afspejle den institutionelle tilknytning, idet de fire af rådene helt svarede til den traditionelle 

fakultetsopdeling på universiteterne, mens Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd og 

Statens Jordbrugs Videnskabelige Forskningsråd stadig havde meget nær tilknytning til henholdsvis 

Danmarks Tekniske Højskole og den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole. Undervisningsministeriet 

foreslog på den baggrund en struktur med tre råd for henholdsvis Naturvidenskab og Teknik; 

Biologi og Medicin; og Humaniora og Samfundsvidenskab (Grønbæk 2001: 108-109). I 

bemærkningerne til lovforslaget blev der blandt andet argumenteret for, at der var brug for en mere 

langsigtet, strategisk forskningspolitik, der gik på tværs af fag og sektorgrænser. Igen var 

opfattelsen altså, at ikke blot universiteterne selv var ude af stand til at prioritere de videnskabeligt 

og samfundsmæssigt strategiske områder, og at flere basismidler blot ville blive smurt ud i et tyndt 

lag, men også at rådsstrukturen bidrog til at foretage denne udjævning af forskningsmidlerne. 

Daværende formand for Planlægningsrådet for Forskningen, Jens Rostrup-Nielsen, karakteriserede 

den eksisterende situation således: 

 

”Da jeg kom ind (i Planlægningsrådet for Forskningen, red.), plejede jeg at sige, at hvis en eller 

anden lektor skulle til konference i Lund, (..), så skulle man søge forskningsrådet. Forskningsrådet 

sad med alle de der bevillinger, og jeg havde på fornemmelsen, når jeg sad og så på de mennesker, 

at de elskede at give småbevillinger. (…) Samtidig var der også nogle OECD-evalueringer af det 
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danske forskningssystem, som vi blev revet ind i. (..) De sagde jo nøjagtigt det samme. Det var til 

grin med alt for mange små bevillinger og alt for mange små kasser.” (Jens Rostrup-Nielsen, 

interview). 

 

Ønsket var således at skabe et system, der kunne bevilge større og mere strategiske projekter frem 

for blot at bidrage til noget, der burde finansieres af basisbevillingerne. I samme interview 

fremhæver Rostrup-Nielsen, at opfattelsen samtidig var, at forskningsrådene var blevet til sociale 

institutioner, hvor bevillinger blev givet i forhold til hvis tur, det var, frem for til de bedste.  

 

Med henvisning til de tværfaglige strategiske forskningsprogrammer og de relativt nye 

universitetscentres tværfaglige organisering blev det ligeledes fremhævet, at overensstemmelsen 

med den traditionelle institutions- og fakultetsopdeling burde ophæves for bedre at imødekomme 

forskningens tværfaglige udvikling inden for områder som bioteknologi, informationsteknologi og 

materialeforskning (Forslag til lov om FPR og Forskningsråd, nr. 346 af 24. maj 1989). Der kunne 

imidlertid ikke samles flertal til den foreslåede ændring i forskningsrådsstrukturen og problemet 

blev i realiteten blot udskudt med en bestemmelse om, at ‖de nuværende forskningsråd fortsætter 

indtil videre‖ (Aagaard 2003: 50; Grønbæk 2001). Det måtte således endnu en gang opgives, at få 

ændret strukturen i det bevilligende system. Blot to år senere lykkedes det imidlertid med 

Grundforskningsfonden at få institutionaliseret et nyt væsentligt finansieringsinstrument, der 

hverken faldt ind under den traditionelle forskningsrådsstruktur eller var knyttet til fordelingen af 

basismidler.  

 

Oprettelse af Grundforskningsfonden 

Blandt andet som reaktion på det delvist kuldsejlede forsøg på at skabe et mere dynamisk og 

tværdisciplinært forskningsrådssystem blev fokus således i stedet rettet mod nye institutionelle 

løsningsmodeller, der kunne sikre en mere prioriteret og koncentreret udnyttelse af midlerne 

indenfor universitetsforskningen. Forbilledet var blandt andet de tyske Max Planck institutter, hvor 

fokus var på relativt langsigtet programfinansiering af grundforskning i store sammenhængende 

miljøer. Igen var Rostrup-Nielsen og Olesen Larsen nøgle-aktører i processen, og udgangspunktet 

var som tidligere, at der var behov for mere fokuseret at satse på grundforskningen, end det skete 

igennem både basisbevillingsstrengen og forskningsrådsstrengen, der efter deres opfattelse begge 

fordelte midlerne for tyndt ud over hele spektret (Rostrup-Nielsen 2001: 70). Det var efter de to 

aktørers opfattelse i stedet nødvendigt at satse massivt på nogle få områder for at Danmark skulle 
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kunne hævde sig på det internationale forskningslandkort. Et hovedargument var i den 

sammenhæng, at der var brug for en uafhængig bestyrelse, der kunne foretage prioriteringer, der 

ikke var bundet op på institutionshensyn, men derimod kun fokuserede på kvalitetsvurderinger:  

 

”Det var nødvendigt med en overordnet prioritering, som forskningsrådene ikke kunne klare. 

Et råd kunne prioritere mellem pærer, et andet mellem æbler, men nogle skulle vælge mellem 

pærer og æbler. Derfor skulle der være en uafhængig bestyrelse for fonden” (Rostrup-Nielsen 

2001: 71).  

 

Der var fra starten forholdsvis bred politisk opbakning til ideen, da det viste sig, at en sådan 

fremtidig fond ville kunne finansieres af renteafkastet af det nyligt opnåede provenu ved 

privatiseringen af Statsanstalten for Livsforsikring. Privatiseringen havde indbragt to milliarder kr., 

og der blev således opereret med et årligt afkast på 200 millioner kr., der skulle benyttes til at 

finansiere fem grundforskningscentre af gangen. Rostrup-Nielsen fremhæver i sine 

forskningspolitiske erindringer, at den positive modtagelse af forslaget ikke mindst hang sammen 

med publiceringen af Nørretranders materiale, der var kommet ud kort før forhandlingerne tog fart. 

Opfattelsen var her, at den offentlige debat i den sammenhæng havde hjulpet til at få drejet den 

politiske opmærksomhed tilbage i retning af grundforskningens betydning (Rostrup-Nielsen 2001).  

 

Mens der fra politisk side blev udtrykt opbakning til tanken, så det ganske anderledes ud fra 

universiteternes og forskningsrådenes side. Begge parter opfattede – med rette – ideen som et opgør 

med deres position og praksis i forhold til finansieringen af universiteternes grundforskning. 

Københavns Universitets daværende Rektor, Ove Nathan, gik så vidt som til at betegne forslaget 

som den hidtil største mistillidserklæring til universiteterne. Også det samlede Rektorkollegium var 

modstandere af ideen og rettede derfor en henvendelse til Undervisningsminister, Bertel Haarder, 

samt SF og Socialdemokratiet for derigennem at søge at samle et alternativt flertal, der skulle sørge 

for i stedet som vanligt at fordele pengene mellem universiteterne og forskningsrådene (Rostrup-

Nielsen 2001: 70). Det lykkedes delvist i den forstand, at Socialdemokratiet, SF og det Radikale 

Venstre i april 1991 fremsatte et alternativt forslag, der gav formændene fra forskningsrådene fast 

sæde i fondens bestyrelse, og samtidig fremhævede behovet for at bruge flere midler på varige 

lektorstillinger på universiteterne. Dette forslag fik dog begrænset betydning i den videre proces, 

der i stedet endte med at Lov om Danmarks Grundforskningsfond blev vedtaget i juni 1991 i en 

form, der lå ret tæt på det oprindelige forslag.    
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Fondens eksistens var imidlertid ofte truet i de følgende år, hvor der fortsat var stærke interesser, 

der ønskede at føre midlerne direkte til universiteterne og forskningsrådene. Olesen Larsen 

fremhæver således, at Grundforskningsfonden fik ubetinget ros i OECD-evalueringen fra 1995, og 

at det primært var på grund af denne evaluering, at fonden ikke efter få års arbejde blev nedlagt. 

Således havde den nytiltrådte forskningsminister, Frank Jensen, ellers blot tre dage før han blev 

udnævnt til forskningsminister, udtalt, at fonden skulle nedlægges (Olesen Larsen 2010: 119; 

Rostrup-Nielsen 2001). I OECD-evalueringen var vurderingen således, at fondens arbejde ikke 

kunne blive: ‟easily divided among the individual research councils and seems in a better position 

to provide the financial support necessary for scientific endeavours of international calibre‟ 

(OECD 1995: 138).   

 

Med Grundforskningsfondens oprettelse var der dermed blevet institutionaliseret endnu et lag i 

finansieringssystemet rettet mod universitetsforskningen. Det var med fondens udformning blevet 

forsøgt at finde en model, der kombinerede nogle af basisbevillingssystemets fordele i forhold til 

blandt andet langsigtethed og risikovillighed med konkurrencestrengens fokusering på kvalitet, 

prioritering og koncentration af ressourcer. For at dette kunne lykkes var det imidlertid ifølge 

fondens idemæssige bagmænd nødvendigt med en bestyrelse og en direktør, der var uafhængige af 

såvel rådssystemet som universitetssystemet.  

 

I forhold til afhandlingens teoretiske fokus på forandringsformer er forløbene omkring ændringerne 

af råddstrukturen også i en anden henseende interessant. De viser, hvordan forsøg på omfattende 

institutionelle forandringer gennem fuldstændig nedlæggelse af de eksisterende råd blev blokeret, 

hvorimod det lykkedes at komme igennem med en ‘layering‘-strategi i forhold til 

Grundforskningsfonden. I sidstnævnte tilfælde lykkedes det således at lede forandringsimpulsen 

uden om de mest forandringsresistente institutioner.    

 

 

Sammenfatning på perioden 1981 til 1992 

Hvor 1970‘erne var karakteriseret ved en stor fokusering på kriterie-spørgsmålet og en mindre grad 

af orientering mod balance – og ledelses-/styringsdimensionerne, var det op igennem 1980‘erne 

nærmest modsat. Der var ganske vist efter budgetreformens gennemførelse fortsat diskussion om 
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udformningen af kriterier for fordelingen af basisbevillinger, men det foregik i helt overvejende 

grad drypvist og ukoordineret og førte da heller ikke til reelle reformforsøg. Til gengæld kunne der 

inden for balance-dimensionen observeres meget markante forskydninger væk fra 

basisbevillingsstrengen i retning af politisk initierede programmer. Mod slutningen af perioden var 

det ligeledes karakteristisk, at både ledelses- og styringsdimensionen for alvor kom på dagsordenen 

med iværksættelsen af flere typer af initiativer, der søgte at påvirke anvendelsen af 

forskningsmidlerne internt på universiteterne. Basisbevillingssystemets rolle og indvævning i den 

bredere forskningspolitiske kontekst undergik således igennem perioden væsentlige forandringer, 

selvom bevillingskriterierne forblev uændrede. Der redegøres i det følgende hver for sig for 

hovedtrækkene i bevægelserne på de tre dimensioner, inden der afslutningsvis sammenfattes og 

kigges fremad mod den følgende periode.   

 

Kriterie-dimensionen 

I forhold til kriterie-dimensionen kom periodens eneste større forandring lige fra start i form af 

budgetreformen. Forandringen var dog, som det foregående kapitel viste, i høj grad resultatet af 

udviklingen og diskussionerne op igennem 1970‘erne. I forhold til spørgsmålet om 

forandringsformer adskilte denne reform sig væsentligt fra udviklingen i 1970‘erne. Hvor 

spørgsmålet om kriterier udviste stor kontinuitet i de institutionelle strukturer op igennem 

1970‘erne, så det anderledes ud med den institutionelle praksis, hvor forskningsandelen ved 

universiteterne gradvist fik lov til at ‘drifte‘. Med budgetreformen var det imidlertid i første omgang 

omvendt. Der skete indledningsvis en markant forandring i de institutionelle strukturer, mens det i 

første omgang ingen faktiske konsekvenser fik for den institutionelle praksis. Basisbevillingerne 

blev således som udgangspunkt stadig fordelt efter den samme nøgle som tidligere. På lidt længere 

sigt fik opsplitningen imidlertid stor betydning, men det var i praksis en forandringsproces, der 

skete gradvist frem for abrupt. I perioden fra 1981 til 1992 blev forholdet mellem bevillingerne til 

basisforskning på de enkelte institutioner således grundlæggende fastholdt i den fordelingsnøgle 

som budgetreformen resulterede i, selv om der efterfølgende skete forskydninger i studieaktiviteten 

mellem hovedområder og institutioner, og samtidigt blev foretaget visse justeringer i 

bevillingstildelingen med henblik på at styrke konkrete forskningsområder, indlejre eksisterende 

aktiviteter og for at opretholde det grundlæggende princip om forskningsbaseret undervisning ved 

ændringer i uddannelsesaktiviteterne (Undervisningsministeriet 2001: 33). Der skete således for de 

fleste institutioner op igennem denne periode en fortsat ‘drift‘ af basisbevillingerne og 
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forskningstilknytningen som følge af en studentermæssig vækst, der ikke blev modsvaret af en 

tilsvarende bevillingsmæssig vækst gennem finansieringssystemets basismiddelstreng. Det skete 

imidlertid i forskelligt omfang for forskellige universiteter, og de fleste institutioners 

forskningsbudgetter havde derfor ved udgangen af perioden en meget kompliceret forhistorie. Ofte 

var det andre hensyn end de forskningspolitiske, der havde bestemt ressourcefordelingen – herunder 

uddannelsespolitiske og regionalpolitiske hensyn (Sørensen 1987: 30). 

 

Ved siden af denne udvikling var der imidlertid stadig diskussion om udformningen af nye kriterier 

igennem flere omgange. Det var dog fælles, at de alle endte uden resultater til trods for at nye 

bibliometriske modeller begyndte at blive tilgængelige. Der begyndte således mod slutningen af 

perioden at kunne peges på idemæssige alternativer, men de fik ikke rigtig fat i Danmark. En 

forklaring kunne være det, der i analyserammen bliver betegnet som den idemæssige levedygtighed, 

hvor der bliver fokuseret på betydningen af ekspertmiljøer, der kan optræde som bærere af ideerne. 

Som det blev vist i forbindelse med processen omkring ‘Kvalitet i dansk forskning‘, og som det 

også er blevet fremhævet af Foss Hansen ved flere lejligheder fandtes der simpelthen ikke sådanne 

miljøer i Danmark. Muligvis hang det også sammen med, at der fra politisk side stadig var andre 

veje at gå, hvorigennem forandringsimpulsen lettere kunne komme til udtryk. På de to øvrige 

dimensioner skete der således betydelige forandringer op igennem perioden. 

 

Balance-dimensionen 

Frem for at føre forandringerne gennem kriterie-dimensionen blev det i stedet den eksterne streng, 

der blev valgt som den primære vej i forhold til at opnå politisk indflydelse på 

universitetsforskningen.  Der skete her særligt fra midten af 1980‘erne og frem en række meget 

væsentlige, men ikke helt entydige ‟layering‟-processer i forhold til finansieringssystemets 

udformning. De væsentligste af disse kom til verden i form af de store strategiske programmer. Det 

var imidlertid karakteristisk, at disse programmer i vidt omfang blev formuleret og forvaltet uden 

for de eksisterende forskningsråd. Denne del af udviklingen hang ikke mindst sammen med en 

opfattelse af, at de traditionelle forskningsråd var for responsive og for lidt strategiske, og at de 

snarere end at bidrage til at igangsætte nye store satsninger orienterede sig mod at lappe de huller i 

institutionernes forskningsbudgetter, der opstod som følge af den relative forskydning væk fra 

basisbevillingerne. Selvom der således i forhold til disse processer var tale om en meget kraftig 

forskydning i løbet af relativt få år, var det alligevel en, der skete gradvist og gennem en række 
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større eller mindre enkeltstående og delvist ukoordinerede ‟layering‘-processer. Selvom 

forskningsrådene i denne proces blev delvist marginaliserede, blev det dog stadig fremhævet, at det 

ønske om koncentration gennem programbevillinger, der lå bag opprioriteringen af 

programforskningen, til en vis grad blev modvirket af forskningsrådenes ordinære midler og 

universiteternes interne midler, der ifølge kritikere blev benyttet til at udjævne og sprede 

bevillingerne til mindre begunstigede områder. Dermed kan der i den faktiske institutionelle praksis 

have været en højere grad af kontinuitet end tallene umiddelbart lader ane.   

 

Mod slutningen af perioden kunne der imidlertid observeres en anden og delvist modsatrettet 

‟layering‟-proces i forhold til finansieringssystemets eksterne streng. Det skete med oprettelsen af 

Grundforskningsfonden, der skulle fokusere på store, langsigtede grundforskningssatsninger inden 

for særlige centre. Selvom formen og sigtet var et andet end programbølgens var årsagerne dog de 

samme. Der var ikke tillid til, at universiteternes ledelser selv kunne prioritere øgede bevillinger 

gennem basisbevillingssystemet, og der var ligeledes meget ringe tiltro til, at de traditionelle 

forskningsråd ville kunne gøre det gennem en forøgelse af deres ordinære midler. Derfor blev 

midlerne ført uden om begge disse systemer og i stedet igennem en uafhængig bestyrelse, der 

frigjort fra institutionshensyn udelukkende skulle fokusere på kvalitet, risikovillighed og 

langsigtethed i udmøntningen af midler. Heller ikke disse bevægelser blev dog opfattet som 

tilstrækkelige, og der kom således sideløbende mod slutningen af perioden fokus på både den 

interne og den eksterne styring og ledelse i forhold til anvendelsen af basisbevillingerne.  

 

Ledelses-/styrings-dimensionen 

Det politiske ønske om i højere grad at sikre, at der kunne ske en påvirkning af prioriteringen og 

anvendelsen af den traditionelt autonome universitetsforskning kom mod slutningen af perioden til 

udtryk af to kanaler. På den ene side var der tale om en opprioritering af de overordnede 

strategiformuleringsredskaber med henblik på at sikre en mere koordineret og strategisk anvendelse 

af såvel basisbevillinger som rådsbevillinger. Disse forsøg fik dog ikke umiddelbart stor betydning, 

da det - ikke overraskende - viste sig meget vanskeligt at formulere målsætninger, der var både 

konkrete og forpligtende. Med strategierne kan der således i teoretiske termer tales om ‟layering‟ af 

endnu et styrelseselement i forhold til finansieringssystemet, men altså et element, der i højere grad 

ændrede de institutionelle strukturer, end selve den institutionelle praksis i forhold til prioriteringen 

og anvendelsen af forskningsmidlerne. Selvom strategierne således ikke i sig selv blev til de 
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ønskede styringsredskaber på kort sigt, kan det dog ikke udelukkes, at de alligevel har været med til 

at skabe en mere strategisk bevidsthed på både institutions- og rådsniveau, og at de således alligevel 

over tid har fået en vis indirekte betydning.  

 

På den anden side var der med vedtagelsen af den nye styrelseslov i 1992 tale om en formel 

styrkelse af den interne institutionsledelse.  Opfattelsen blandt ophavsmændene til lovændringen var 

blandt andet, at man var nødt til at styrke institutionernes ledelseskapacitet for derigennem at sikre 

en intern fordeling af basismidlerne, der afspejlede de overordnede politiske ønsker om kvalitet og 

relevans. Det var ligeledes opfattelsen, at dette ønske stod i kontrast til den eksisterende praksis, 

hvor den interne fordeling ifølge kritikerne næsten udelukkende var bundet op på studentertal og 

lighedsbetragtninger, og at netop disse forhold havde afgørende indflydelse på både omfanget af 

universiteternes forskningsbevillinger og de medfølgende krav til dem. Styrket ledelse blev således 

opfattet som en forudsætning for igen at opprioritere basisbevillingsstrengen.  Loven styrkede 

rektorernes og de øvrige ledelsesniveauers ledelsesansvar og gav samtidig universiteterne større 

autonomi, blandt andet omkring økonomiske dispositioner. De studerende opretholdt ganske vist 

halvdelen af pladserne i studienævnene, men deres og ligeledes det teknisk-administrative 

personales repræsentation i de styrende organer svækkedes. Med loven var det ligeledes hensigten 

at skabe rammer for en mere effektiv planlægning og ledelse af forskningen, samt at styrke 

kontakten til omverdenen med placeringen af eksterne repræsentanter i bestyrelsen. Endeligt 

indeholdt 1992-loven også den senere så forkætrede instruktionsbeføjelse. Med loven kan der 

dermed overordnet tales om en delvis bevarelse af de eksisterende institutionelle strukturer, men 

samtidig også om en forskydning inden for disse rammer fra de ansattes og de studerendes 

medbestemmelse i retning af såvel ledelsesniveauerne som eksterne interessenter. Det er imidlertid 

umiddelbart vanskeligt at vurdere, hvor store forandringer lovændringerne førte til i den faktiske 

institutionelle praksis. Som det følgende kapitel vil vise, blev det i hvert fald hurtigt opfattelsen i 

eksterne kredse, at loven ikke repræsenterede et tilstrækkeligt opgør med det demokratiske, 

lighedbaserede beslutnings- og prioriteringssystem, og at der derfor var behov for yderligere 

skærpelser.     

 

Institutionel status ved udgangen af perioden 

Som ovenstående illustrerer, var der dermed ved udgangen af denne periode tale om et 

basisbevillingssystem, der havde gennemgået væsentlige forandringer på alle dimensioner. Med 
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budgetreformen var der blevet åbnet for en bevillingsmæssig opsplitning mellem undervisnings- og 

forskningsbevillinger, og denne opsplitning førte op igennem perioden til en yderligere erosion af 

undervisningens forskningstilknytning på de fleste institutioner. Trods diskussioner kunne der 

imidlertid stadig ikke opnås enighed om udformningen af kriterier fordelingen af basisbevillingerne. 

Til gengæld var der i forhold til finansieringssystemets eksterne streng tale om kraftig forskydning 

væk fra basisbevillingerne og i retning af programforskningen gennem ‘layering‟ og differentieret 

vækst. At det netop var denne retning udviklingen tog skyldtes formentlig flere faktorer. På den ene 

side var udviklingen i klar overensstemmelse med det nye innovationspolitiske ide-system, der var 

begyndt at vinde frem. Dermed var der altså et stærkt idemæssigt fundament for forandringerne. På 

den anden side var der imidlertid også tale om nogle forandringer, der kunne gennemføres gradvist 

uden store universitets- og forskningspolitiske slag. Det var således vanskeligt for modstandere af 

udviklingen at bremse den, fordi den fandt sted gennem en række forskellige og delvist 

ukoordinerede ‘layering‟- og forskydnings-processer i forskellige ministerier og særligt nedsatte 

programkomiteer. Endeligt skete der også til sidst i perioden en styrkelse af den interne ledelse på 

universiteterne.  

 

Disse bevægelser inden for alle tre forandringsdimensioner havde alle tydelige elementer fra såvel 

det fremvoksende innovationspolitiske ide-system, som fra de bredere forvaltningspolitiske 

tendenser, der generelt kunne observeres i den offentlige sektor i disse år i form af ‟New Public 

Management‟-ideernes udbredelse. Moderniseringspolitikkens generelle startskud i Danmark 

dateres således ofte til 1983, hvor Finansministeriet lancerede det første af en række danske 

moderniseringsprogrammer (Ejersbo & Greve 2005: 31-34). Hermed var det også tydeligt, at der 

var kommet en række nye aktører på banen, der ønskede at påvirke prioriteringen og anvendelsen af 

universiteternes forskningsmidler. Det gjaldt både Finansministeriet på den forvaltningspolitiske 

banehalvdel og erhvervs- og sektor-interesser på den innovationspolitiske halvdel. 

 

Det var imidlertid samtidig karakteristisk, at forandringerne i retning af de nye ide-systemer skete 

under en konstant afvejning i forhold til mere traditionelle universitetspolitiske hensyn, og at 

bærerne af de mere traditionelle universitetspolitiske ideer i form af universiteterne og 

forskningsrådene stadig havde en betydelig indflydelse på dagsordenen, samt mulighed for gennem 

deres egen fordelingspraksis at modvirke nogle af de bevillingsmæssige koncentrations-

bestræbelser, der blev initieret andre steder i systemet. De traditionelle ideer kunne således stadig 
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findes i forhold til styrelsesloven, hvor væsentlige elementer af det demokratiske system blev 

bibeholdt. Det gjorde sig ligeledes gældende i forhold til de store forskningsprogrammer, hvor der 

ved siden af relevanshensynene samtidig var fokus på grundforskning og forskeruddannelse; og det 

gjorde sig gældende i forhold oprettelsen af Grundforskningsfonden, at der også her var fokus på 

traditionelle akademiske værdier, til trods for at bevillingskompetencen var flyttet uden for det 

akademiske samfunds rækkevidde.  

 

Endeligt blev det også mod periodens slutning tydeligt, at der var ved at opstå en opfattelse af, at 

grænsen for forskydningen mod programforskningen var ved at være nået, samt at der med 

gennemførelsen af den nye styrelseslov var skabt forudsætninger for at pendulet kunne begynde at 

svinge tilbage mod basisbevillingerne.  
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9. Perioden 1993-2000 

 

 

Indledning 

Som forrige kapitel viste, begyndte de nye innovations- og forvaltningspolitiske ideer for alvor at 

opnå tilslutning i perioden frem mod starten af 1990‘erne. Der var således i forhold til 

finansieringen af universitetsforskningen sket en delvis overlejring af såvel Humboldt-modellen 

som den lineære doktrin. Denne udvikling var kommet til udtryk på flere måder, hvor særligt 

forskydningen mod programforskningen og vedtagelsen af en ny universitetslov trådte frem som 

væsentlige eksponenter, mens spørgsmålet om kriterier for fordelingen af universiteternes 

basisbevillinger dog stadig var forblevet uafklaret. Samme tendenser i forhold til de tre 

forandringsdimensioner fortsatte op igennem 1990‘erne, hvor fokus dog i visse henseender blev 

drejet mod nye specifikke løsningsmodeller. Det gjorde sig ikke mindst gældende i forhold til 

basisbevillingsmodellen, hvor der for første gang i en dansk kontekst begyndte at vise sig reelle 

idemæssige alternativer til den eksisterende historisk baserede model. 

 

Hovedfokus i dette kapitel rettes på denne baggrund mod forsøget på at ændre fordelingsmodellen 

for basisbevillingerne i perioden fra 1995-1998, og der redegøres herunder detaljeret for forløbets 

faser, ideer, aktører og endelige resultat. Som i de tidligere kapitler er det imidlertid en central 

pointe, at diskussionerne om kriterier for fordelingen af basisbevillinger er indlejret i en bredere 

universitets-, forsknings- innovations- og forvaltningspolitisk kontekst, der afgørende påvirker 

udviklingen inden for denne forandringsdimension. Det gjorde sig også gældende i denne periode, 

der var præget af yderligere en række store forandringsforsøg i universitetssektoren med betydning 

for afhandlingens to andre forandringsdimensioner, balance-dimensionen og styringsdimensionen. 

Parallelt med reformforløbet rettet mod basisbevillingsmodellen blev det således i det nyoprettede 

Forskningsministerium forsøgt at udarbejde Danmarks første nationale forskningsstrategi, ligesom 

der sideløbende – ligeledes i Forskningsministeriet – inden for samme periode skete et forsøg på at 

gennemføre en gennemgående ændring af forskningsrådsstrukturen. Endeligt var perioden også 

mod slutningen præget af introduktionen af udviklingskontrakterne.  
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Analysen i dette kapitel har på den baggrund to niveauer. For det første er der tale om en 

fortsættelse af den brede analyse fra de foregående kapitler med fokus på forandringsdimensioner 

og forandringsformer. For det andet er der imidlertid også indlejret et mere detaljeret case-studie, 

hvor fokus ikke blot rettes mod forandringsformer, men også – ved hjælp af detaljeret ‟process 

tracing‟ - mod de mekanismer, der kan bidrage til at forklare udfaldet af det specifikke forløb 

omkring basisbevillingsmodellen, der strakte sig fra 1995 til 1998.  

 

 

Forskningsministeriets oprettelse 

I januar 1993 blev der i forbindelse med regeringsskiftet, hvor Socialdemokratiet med Poul Nyrup 

Rasmussen i spidsen overtog statsministerposten, for første gang oprettet et egentligt dansk 

forskningsministerium. Oprettelsen af det nye ministerium under ledelse af Centrum-Demokraten 

Svend Bergstein kom som en naturlig følge af de bestræbelser på at skabe en mere 

sammenhængende forskningspolitisk organisation, der havde præget dansk forskningspolitik siden 

midten af 1980‘erne. Oprettelsen lå således både i forlængelse af de anbefalinger, der var blevet 

fremsat i forskellige danske betænkninger og rapporter fra perioden, og i forlængelse af OECD‘s 

evaluering fra 1987-88. Oprettelsen af et dansk forskningsministerium var ligeledes i 

overensstemmelse med dominerende tendenser i den internationale forskningspolitiske udvikling 

(Aagaard 2000).  

  

Det nye ministerium var imidlertid i realiteten blot et nyt navn for den gamle forskningsafdeling fra 

Undervisningsministeriet. Det nye ministerium fik ganske vist under navnet Forsknings- og 

Teknologiministeriet tildelt ansvaret for de statslige forskningsråd, Forskningspolitisk Råd, 

Danmarks deltagelse i det internationale forskningssamarbejde og fik derudover Risø og 11 andre 

mindre forskningsinstitutioner overflyttet til sit ressortområde. Universitetsforskningen forblev i 

imidlertid i Undervisningsministeriet, ligesom hovedparten af sektorforskningen stadig var uden for 

det nye ministeriums rækkevidde. Ministeriets to første ministre var samtidig udstyret med så få 

beføjelser over både egne ressortinstitutioner og forskningssystemet som helhed, at de ikke nåede at 

sætte sig varige spor i noget særligt omfang. Ministeriets magtesløshed var således tydelig over for 

både ministerierne med ansvaret for de øvrige sektorforskningsinstitutioner og 

Undervisningsministeriet med ansvaret for universitetsforskningen. Det nye ministeriums 
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hovedopgave var at koordinere dansk forskningspolitik, men det blev fra starten kun i meget 

begrænset omfang udstyret med den nødvendige magt og de rette midler til at udfylde denne rolle 

(Jensen 1996: 35; Aagaard 2000). Dette blev ikke mindst tydeligt, da forsknings- og 

teknologiminister Svend Bergstein umiddelbart inden sin afgang efter et års tid i ministerstolen 

tilkendegav offentligt, at han ikke var udstyret med de fornødne instrumenter til at styre 

forskningspolitikken. Han gav udtryk for, at han befandt sig i en meget isoleret position, hvor de 

vigtigste beslutninger blev truffet alle andre steder i det forskningspolitiske system (Jensen 1996: 

35). Det var derfor karakteristisk, at perioden frem til udvidelsen af Forskningsministeriet i 

slutningen af 1994 primært var præget af en videreførelse af tidligere forskningspolitiske tendenser 

og udviklingstræk, mens det var begrænset, hvad der kom af nye initiativer i ministeriets første 

knap to år.  

 

En af Svend Bergsteins sidste handlinger som forskningsminister var imidlertid at anmode OECD 

om på ny at evaluere det danske forskningssystem. Det førte omkring årsskiftet 1994/1995 til en 

rapport, hvori OECD konkluderede, at det danske forskningssystem også efter 

Forskningsministeriets oprettelse var for indviklet, for usammenhængende, og at målene dermed 

blev for uklare. OECD skrev endvidere, at man simpelthen i det danske forskningssystem havde sat 

David til at holde styr på Goliat uden at give ham de fornødne midler til det. Rapporten fremhævede 

dog samtidigt, at oprettelsen af Forskningsministeriet var et godt udgangspunkt for en mere effektiv 

koordination af hele det offentlige forskningsnetværk (Jensen 1996: 35). Netop denne evaluering 

blev i øvrigt også udgangspunktet for den kommende periodes store reformforsøg, som den 

resterende del af kapitlet vil vise.  

 

I erkendelse af ministeriets manglende muligheder for at påvirke udviklingen, som altså også blev 

understreget i OECD-evalueringen, blev der derfor knap to år efter ministeriets oprettelse foretaget 

en organisatorisk ændring og udvidelse af Forsknings- og Teknologiministeriet. En del af denne 

udvidelse indebar, at IT- og teleområdet blev lagt inder under ministeriets ansvarsområde. Ved 

samme lejlighed blev ministeriets navn begrænset til Forskningsministeriet - måske i erkendelse af, 

at der skulle meget mere end et navn på et ministerium til at samordne de to traditionelt uafhængige 

systemer. Ved en ny regeringsdannelse i september 1994 fik Forskningsministeriet dermed det 

eksplicitte ansvar for koordinationen af sektorforskningen samt ansvaret for informationsteknologi 

og telepolitik. Ved samme lejlighed tiltrådte Frank Jensen som ny forskningsminister. Umiddelbart 
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virkede det som en ret beskeden organisatorisk styrkelse af det svage ministerium, men ikke desto 

mindre indledte omorganiseringen starten på en periode med en betydelig opbygning af 

forvaltningskapaciteten og deraf følgende overskud til udarbejdelsen af nye tiltag, herunder ikke 

mindst processen omkring udarbejdelsen af den nationale strategi og forsøget på at reformere 

forskningsrådsstrukturen, der vil blive analyseret senere i dette kapitel (Aagaard 2000). I takt med 

ministeriets styrkelse blev det imidlertid også tydeligt, at universitetsforskningen i stigende grad 

blev centrum for en magtkamp mellem Forskningsministeriet på den side og 

Undervisningsministeriet på den anden, der repræsenterede to ganske forskellige forståelser af 

hvordan denne del af den offentlige forskning mest hensigtsmæssigt skulle organiseres, styres og 

finansieres.  

 

 

Forsøg på at skabe ny fordelingsmodel for basisbevillingerne: (case-studie) 

Med denne ressortfordeling var det ikke overraskende, at periodens første væsentlige 

forandringsforsøg rettet mod universitetsforskningens finansiering havde sit udspring i 

Undervisningsministeriet, hvor den Radikale Ole Vig Jensen nu havde overtaget ministerposten fra 

Venstres Bertel Haarder. Ole Vig Jensen var som Undervisningsminister mere optaget af at skabe 

gode rammebetingelser for universitetsforskningen end at styre denne, og ønskede herunder særligt 

at forbedre forholdene for grundforskningen (Grønbæk 2001). Undervisningsministeriet var her helt 

fra starten i delvis opposition til det nye Forskningsministerium, hvor styringsambitionerne voksede 

i takt med ministeriets gradvise udvidelser. Undervisningsministeriets udgangspunkt kom ikke 

mindst til udtryk i publikationen ‘Universiteter i vækst‘, der blev startskuddet til et næsten 4-årigt 

forhandlingsforløb med sigte på at ændre bevillingskriterierne i forbindelse med allokeringen af 

universiteternes basismidler.  

 

Juli 1994: Universiteter i vækst:  

Et af de centrale udgangspunkter i Undervisningsministerens plan fra 1994 ‖Universiteter i vækst‖ 

var, at andelen af basismidler skulle forøges, men at denne forøgelse på sigt skulle ske med 

udgangspunkt i en ny fordelingsmodel. Der blev således argumenteret for, at balancen mellem 

grundforskning og programforskning skulle genoprettes efter en 10-års periode med kraftig vækst i 

programmidlerne og antallet af studerende på den ene side og stagnation i basisbevillingerne på den 

anden (Undervisningsministeriet 1994: 9). Det blev på den baggrund fremhævet som et mål, at 
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basisbevillingerne kom til at udgøre mindst 1/3 af bevillingerne til universiteternes samlede 

aktiviteter. Diskussionerne om finansieringssystemets udformning udsprang ikke mindst af en 

videreudvikling af taxametersystemet i 1993, der endnu engang bidrog til at sætte fokus på 

spørgsmålet om hvilke principper bevillingerne på forskningssiden fremover bedst kunne fordeles 

efter
 29

. Situationen var på daværende tidspunkt stadigt den, at de forudgående års fordelinger var 

sket ‘ad hoc‟ og på uklare præmisser (Foss Hansen & Jørgensen 1995: 12). Endeligt blev det også 

fremhævet, at vedtagelsen af den nye styrelseslov i 1992 betød, at det fra politisk side var på tide at 

vise universiteterne tillid gennem flere frie midler og mere råderum, så der kunne skabes mulighed 

for strategiske prioriteringsbeslutninger internt på institutionerne i forhold til både forskning og 

uddannelse.   

 

Der var ifølge rapporten flere argumenter for at øge basisbevillingerne. Dels handlede det om at 

sikre den forskningsbaserede undervisning ved at styrke grundforskningen og formidle resultaterne 

til studerende. Der argumenteredes i den sammenhæng for at en mere bæredygtig vækst bedre ville 

afspejle ekspansionen i universiteternes samlede uddannelsesvirksomhed. Derudover var det også et 

centralt mål med bevillingsvæksten, at den skulle bidrage til at sikre grundlaget for at kunne deltage 

i det internationale forskningssamarbejde. Rapporten fremhævede på den baggrund, at væksten i 

basisbevillingerne indledningsvist skulle fordeles blandt universiteterne baseret på to kriterier. Ca. 

halvdelen af væksten skulle fordeles med udgangspunkt i en forøgelse af studenteroptaget på de 

enkelte institutioner. Resten skulle tildeles universiteter med en forholdsvis lille basisbevilling, som 

det blev formuleret i redegørelsen. Der var således her tale om et forsøg på at rette lidt op på, hvad 

ministeriet opfattede som en skæv fordeling blandt de enkelte universiteter. Som beskrevet i kapitel 

7 og 8 hang denne skævhed både sammen med forskellige S/L ratioer, forskellig udvikling i 

studentertilvækst og ‟ad hoc‟-fordelinger af den såkaldte omstillingspulje. De forskellige tendenser 

havde i visse tilfælde forstærket hinanden, således, at de institutioner, der havde udvidet mest på 

undervisningssiden op gennem 1980‘erne og i starten af 1990‘erne, og derfor var blevet ramt 

hårdest af ophævningen af den automatiske sammenknytning af forsknings- og 

uddannelsesbevillinger, også var dem der fra starten havde haft de mest ufordelagtige S/L ratioer. 

Rapporten fremhævede dog samtidig, at der også efter denne begrænsede genopretning fortsat ville 

være stor variation i universiteternes forskningsandel. Det blev forklaret således:  

 

                                                 
29 Taxametersystemet overgik ved denne lejlighed fra Budgetreformens prognosebaserede fordeling af midler til en 

mekanisme, der tog udgangspunkt i STÅ-begrebet. 
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”Her er til dels tale om historisk betingede forskelle, men også om forskelle i opgaveområder, hvor 

såvel kravene til forskningsbasis som udgifterne til forskningsaktiviteter varierer” 

(Undervisningsministeriet 1994).  

 

At forskellene i forskningsandele mellem de enkelte institutioner virkeligt var betydelige fremgik 

tydeligt af en medfølgende tabel i publikationen, hvor det kunne konstateres, at forskningsandelen 

ved Københavns Universitet var næsten dobbelt så høj som den tilsvarende på Handelshøjskolerne:  

 

Figur 14: Fordeling af basisbevillinger til forskning 1995 (1995 priser) 

 

Universiteter Basisbevilling 

(mio kr.) 

Forskningsandel 

(pct.) 

KU 581 40 

AU 391 35 

OU (SDU) 146 34 

RUC 77 32 

AUC (AAU) 149 30 

DTU 263 31 

DFH 34 30 

KVL 145 35 

HHK (CBS) 83 23 

HHÅ (ASB) 40 23 

HHS 16 20 

DLH (DPU) 39 25 

Ialt 1.964 33 

 

Kilde (Undervisningsministeriet 1994: 11). 

 

Det enkelte universitets basisbevilling afspejlede alligevel ifølge rapporten i hvert fald i et vist 

omfang sammensætningen af undervisnings- og forskningsvirksomheden, men ministeriet 

fremhævede, at fordelingen fremover udover at afspejle universiteternes forskellige opgaver også 

skulle tage udgangspunkt i institutionernes resultater. Fordelingskriterierne skulle således ifølge 

redegørelsen tage udgangspunkt i resultaterne af den frie forskningsvirksomhed i forhold til kravene 

om kvalitet på internationalt niveau på den ene side, og på den anden side resultaterne af 

videnformidlingen til de studerende, forskningsverdenen og til berørte kredse i samfundet 

(Undervisningsministeriet 1994: 11). Afslutningsvis blev det i forhold til dette punkt fastslået, at 

Undervisningsministeriet på den baggrund efterfølgende i samråd med Forskningspolitisk Råd ville 

analysere mulige fordelingsmodeller med henblik på finanslovsforslaget 1996.    
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Rektorerne, der senere skulle blive den direkte forhandlingsmodpart for ministeriet i forhold til 

udformningen af en ny model, var fra starten relativt positivt indstillede i forhold til at finde en 

løsning i kraft af Undervisningsministeriets motiver til oprettelsen af modellen. Rektor Henning 

Lehmann, der som repræsentant for Aarhus Universitet var involveret i processen, formulerer det 

således:  

 

‟Ole Vig Jensen kom til os og fik os med på det ved at sige: der står 50 millioner, sådan tror jeg, han 

sagde det, hos Lykketoft. Dem kan jeg få fingre i, hvis vi gør et eller andet i den her retning. Vil I 

være med til det? Jeg gik ind i det med åbne øjne og sagde, selvfølgelig vil vi da det. Det kan ikke 

nytte, at universiteterne bare stiller sig på bagbenene i sådan en situation. Selvfølgelig vil vi da det, 

og vi sad så og tænkte i den ene og den anden retning, (…) nogle var mere interesserede i den ene 

ende, og nogle i den anden ende‟.(Henning Lehmann, interview) 

 

Morten Balling, den daværende rektor på Handelshøjskolen i Aarhus fremhævede dog i samme 

sammenhæng, at der samtidig var en vis overordnet skepsis hos rektorerne, der måske ikke i sig selv 

rettede sig mod den foreslåede basisbevillingsmodel, men mere mod det overordnede 

forskningspolitiske klima i disse år, hvor opfattelsen var, at særligt Forskningsministeriet oprustede 

i forhold til universitetsforskningen:  

 

‟..den politiske trend, det var at man optrappede. Der var den Nationale forskningsstrategi. Man 

klædte forskningsrådene bedre på. Det fik som konsekvens en relativ indflydelsesforskydning fra de 

traditionelle forskningsmiljøer, som rektorerne skulle repræsentere, og så over til den nye 

forskningsrådsstruktur og nye politiske initiativer med strategisk forskningsplanlægning og sådan 

noget. Der kan man sige, at når vi som rektorer så den situation, så var det naturligt, at vi anlagde 

en lidt defensiv holdning‟ (Morten Balling, interview). 

 

I forhold til spørgsmålet om bagvedliggende ide-systemer som forandringsimpulser er det i denne 

sammenhæng interessant at bemærke, at reformforslaget i første omgang udsprang af en ganske 

traditionel Humboldt-inspireret opfattelse af universitetsforskningens rolle med vægt på 

sammenknytningen af forskning og undervisning og med fokus på den rene grundforskning. Flere 

af de gennemførte interviews indikerer, at forslaget om at indføre en ny basisbevillingsmodel blandt 

andet var motiveret af et ønske om at tage luften ud af Finansministeriets og det nye 
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Forskningsministeriums styrings- og kontrol-ambitioner i forhold til universitetsforskningen. Mere 

innovationspolitiske begrundelser for indførelsen af en ny model var således i første omgang næsten 

fraværende. Til gengæld kunne forslaget lettere indskrives i den bredere forvaltningspolitiske 

tendens, hvor netop fokuseringen på resultater, dokumentation og konkurrence var helt i 

overensstemmelse med øvrige udviklingstræk i organiseringen af den offentlige sektor i disse år, 

men det fremgik i den forbindelse tydeligt, at forandringspresset her snarere kom fra 

Finansministeriet end fra Undervisningsministeriet.  

 

OECD-evaluering 1995 

Undervisningsministeriets udmelding kom parallelt med gennemførelsen af endnu en evaluering af 

det danske forskningssystem foretaget af OECD. Da denne evaluering omkring årsskiftet blev 

udsendt gav den udbredt støtte til ønsket om at ændre basisbevillingsmodellen, som det fremgik i 

‘Universiteter i vækst‘. Med rapporten ‟Science, Technology and Innovation Policies: Denmark‟ 

gik OECD‘s anbefalinger imidlertid noget videre end ministeriets redegørelse (OECD 1995).  

 

Med udgangspunkt i en antagelse om at ingen lande i takt med universiteternes ekspansion ville 

have råd til at finansiere institutionerne ud fra samme principper som tidligere, argumenteredes der i 

evalueringen for en større grad af differentiering i tildelingen af basismidler. Argumentet lød, at et 

forsøg på at give alle universiteter lige vilkår ville være opskriften på at sænke det samlede niveau 

(OECD 1995: 162). I forhold til Danmarks situation fremhævede panelet bag evalueringen at:  

 

‟It is our impression that, at the moment, the distribution suffers from too much egalitarianism and 

too little recognition of excellence‟  

 

Evalueringen opstillede på den baggrund tre grundlæggende principper, som ifølge OECD burde 

være styrende for tildelingen af offentlige forskningsmidler.  

 

i) that government should preferentially support research that is more likely to lead to wealth 

creation and in particular that can be exploited by native industry; 

ii) that support should be given preferentially to those groups with a good record in research in the 

recent past, because they are the ones most likely to produce valuable results in the future; 

iii) that individuals who are rated outstanding by international standards should be given long-term 

support, whatever their research interests may be. 
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På den baggrund anbefalede OECD at øge basisbevillingerne til universiteterne, men på en måde 

der præmierede de bedste universiteter og de bedste miljøer for at sikre det bedste udbytte af 

midlerne. I den sammenhæng blev det meget tydeligt fremhævet, at:  

 

‟it cannot be too strongly emphasised that fundamental or strategic research which is not 

internationally competitive is not good value for money … It follows that there need to be regular 

peer reviews of the quality of fundamental and strategic research in each university, at least in the 

expensive subjects, which are the laboratory based ones‟ (OECD 1995: 163). 

 

Det var således anbefalingen fra OECD-panelet, at der ikke blot skulle indføres en resultatbaseret 

bevillingsmodel, men også at den model burde tage udgangspunkt i ‟peer review‟-vurderinger. 

Resultaterne af disse evalueringer skulle på den baggrund danne grundlag for fordelingen af 

basismidler mellem universiteterne.    

 

Med OECD evalueringen var der dermed støtte til ideen om at skabe en resultatbaseret 

bevillingsmodel for universiteternes basismidler, men denne støtte havde et noget andet 

udgangspunkt end det, der fremgik af Undervisningsministeriets ‘Universiteter i vækst‘. Hvor 

Undervisningsministeriet lagde vægt på ren grundforskning og relationen til undervisningen, var der 

med OECDs indspil langt større fokus på koncentration af midler og universitetsforskningens 

betydning som vækst-generator. I første omgang fik OECD-panelets mere innovationspolitiske 

anbefalinger dog ikke nogen fremtrædende betydning for ministeriets videre færd.  

 

Juni 1995: Principskitse for fordeling af basismidler til forskning  

På baggrund af blandt andet de principper, der blev skitseret i ‖Universiteter i Vækst‖ og i mindre 

grad anbefalingerne fra OECD-evalueringen fra 1995, ønskede Undervisningsministeren at skabe et 

mere gennemsigtigt budgetteringssystem, hvor kvaliteten af den udførte forskning – sammen med 

andre faktorer – skulle spille en rolle ved fordelingen af basismidlerne. Ministeren lagde på den 

baggrund et forslag frem i juni 1995 med titlen: ‘Principskitse for fordeling af basismidler til 

forskning ved de højere uddannelsesinstitutioner‘ (Undervisningsministeriet 1995). 

 

Hensigten med modellen var overordnet at udvikle en metode for fordeling af basismidlerne til 

forskning, der bedre end tidligere tog hensyn til en forsvarlig sikring af et forskningsmæssigt 
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grundlag for uddannelsesaktiviteterne, og som inddrog kvaliteten af den udførte forskning ved 

ressourcefordelingen. I korthed indebar forslaget, at basismidlernes fordeling skulle afledes af tre 

forhold:  

 

i) bevillinger til den samlede undervisningsaktivitet,  

ii) opnåede bevillinger til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (ekstern forskning) 

samt 

iii) kvaliteten af den udførte forskning    

 

Det blev fremhævet i skitsen, at det gældende finansieringssystem kunne kritiseres for, at 

basismidlerne blev ført uændret frem og ikke sås i sammenhæng med institutionernes samlede 

virksomhed, herunder blandt andet udviklingen i undervisningsaktivitet og omfanget af den eksternt 

finansierede forskning. Der blev imidlertid ikke med skitsen fremlagt noget færdigt 

ændringsforslag, der udtømmende og i detaljer beskrev den påtænkte omlægning, men i stedet blot 

et forslag, der i første omgang primært var tænkt som et diskussionsoplæg. I forhold til de tre 

faktorer, der ifølge Undervisningsministeriets forslag skulle indgå i en fremtidig model, 

fremhævede skitsen følgende:  

 

Ad i) Skitsen angav, at det var nærliggende at lade en del af forskningsmidlerne aflede 

direkte af de samlede undervisningsaktiviteter. Det blev i den sammenhæng fremhævet, at 

det var afgørende, at der i alt blev tildelt basismidler til forskning i et sådant omfang, at det 

gav mening at fastholde begrebet forskningsbaseret undervisning.   

 

Ad ii) Ministeriet betragtede det imidlertid også som et tegn på kvalitet og 

samfundsrelevans, hvis institutionerne opnåede betydelige eksterne bevillinger, hvor dette 

var muligt, fordi disse midler blev opnået i konkurrence med andre forskningsmiljøer. Det 

blev i den sammenhæng fremhævet, at for at kunne tilbyde kvalificerede oplæg på 

programområderne var det for universiteterne en forudsætning, at der skete en løbende 

fornyelse af forskningsbasen. På den baggrund blev det opfattet som et vigtigt element i 

modellen, at en del af basisbevillingen til forskning blev udløst af den eksterne 

forskningsvirksomhed, således at institutionerne selv fik ansvar for deres forskningsmæssige 

fornyelse og udviklingen af nye kompetenceområder. Ministeriet fremhævede ligeledes, at 
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modellen dermed ville indeholde et incitament til samarbejde mellem universiteter og 

virksomheder, organisationer og myndigheder. 

 

Ad iii) I forhold til kvalitetsbedømmelsen var det centralt i Undervisningsministeriets 

oplæg, at den skulle basere sig på en ‟peer review‟-evaluering af den udførte forskning. 

Denne evaluering skulle ifølge skitsen gennemføres hvert fjerde år og skulle have 

bevillingsmæssig effekt i de mellemliggende perioder. Det var i den sammenhæng centralt, 

at ministeriet med udgangspunkt i en rapport fra 1993 fastslog at der med hensyn til måling 

af forskningskvalitet ikke kunne findes alternativer til en ‟informed peer review‟-proces. Det 

blev fremhævet, at forskellige publikations- og citationsmål ville kunne konstrueres, men at 

de ikke ville kunne stå alene og anvendes i en model til bevillingsfordeling. Med dette 

udgangspunkt var det den engelske ‟Research Assessment Exercise‟, der i en modereret og 

tilpasset form havde dannet udgangspunkt for ministeriets skitseforslag 

(Undervisningsministeriet 1995: 7-9).  

 

Det var ikke i skitsen angivet, hvor stor en del af de samlede basisbevillinger, der skulle fordeles 

med udgangspunkt i den foreslåede model, men det fremgik af et senere dokument, at den 

oprindelige tanke var, at samtlige basisbevillinger skulle fordeles med udgangspunkt i de skitserede 

principper (Undervisningsministeriet 1997a). På baggrund af denne skitse blev der straks herefter 

påbegyndt forhandlinger om en endelig udformning af modellen. 

 

Oktober 1995: Nedsættelse af Arbejdsgruppe: 

Drøftelserne i forlængelse af principskitsen mellem blandt andre ministeriet og Rektorkollegiet 

førte i første omgang ikke til en afklaring. Resultatet blev i stedet nedsættelsen af en formel 

arbejdsgruppe i oktober 1995. Baggrunden var ikke mindst, at Rektorkollegiet erklærede sig enig i, 

at der var behov for en ændring af det eksisterende bevillingssystem, og herunder ikke mindst at der 

var behov for en kvalitetssikring af basisforskningen, men at universiteterne alligevel ikke 

umiddelbart kunne tilslutte sig det foreliggende udspil i den skitserede form. Det var i den 

sammenhæng særligt inspirationen fra den engelske model, der var upopulær i rektor-kredsen. 

Rektorerne fandt, at der i stedet var behov for at drøfte flere forskellige modeller til kvalitetssikring. 

En arbejdsgruppe med repræsentanter for Rektorkollegiet, Undervisningsministeriet og 

forskningskyndige udefra blev derfor nedsat af ministeren for at se nærmere på forslaget og for evt. 
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at komme med alternative udspil. I kommissoriet til arbejdsgruppen fremgik det blandt andet, at 

Undervisningsministeriet ønskede en ændring i den hidtidige praksis for fordeling af 

basisbevillinger til forskning til de højere uddannelsesinstitutioner, således at kvaliteten af den 

udførte forskning sammen med andre faktorer fremover kunne inddrages ved fordelingen af 

bevillingerne (Undervisningsministeriet 1996a). Det blev i den sammenhæng særligt fremhævet at 

formålet – på baggrund af et begrænset antal nøgleoplysninger – var at skabe et mere gennemsigtigt 

fordelingssystem, der samtidig skulle indeholde incitamenter til kvalitetsudvikling. Arbejdsgruppen 

skulle med dette udgangspunkt foretage en vurdering af principforslaget samt eventuelt fremlægge 

alternative forslag baseret erfaringer med forskningsbudgettering fra andre lande.  

 

Arbejdsgruppen kom til at bestå af 11 medlemmer, herunder 5 udpeget af Rektorkollegiet, 3 

eksterne medlemmer udpeget af Undervisningsministeriet samt 3 repræsentanter fra ministeriet: 

Rektorkollegiets medlemmer bestod af : Rektor Kjeld Møllgård, KU; Rektor Henrik Toft Jensen, 

RUC; Rektor Bent Schmidt-Nielsen, KVL; Rektor Tom Ploug Olsen, Danmarks Lærerhøjskole og 

Administrationschef Jakob Voltelen, Handelshøjskolen i København. De eksterne medlemmer 

udpeget af Undervisningsministeriet var: Chefredaktør, professor Jørn Lund; Direktør Lars 

Pallesen, Statens Seruminstitut; Docent dr. Phil. Lise Hannestad, AU. Og endeligt var der direkte 

fra Undervisningsministeriet: Direktør Torben Kornbech Rasmussen, Undervisningsministeriets 

Universitetsafdeling; Kontorchef Rudolf Straarup, Undervisningsministeriet og 

Forskningskonsulent Hugo von Linstow, hvor sidstnævnte havde haft hovedansvaret for 

udformningen af princip-skitsen.  

 

Arbejdsgruppen arbejdede på sagen frem til sommeren 1996 og nåede frem til et forslag – fremsat i 

enighed – om en ny model for fordeling af basismidler, der blev præsenteret i juli (Rapport fra 

arbejdsgruppen om et nyt grundlag for fordeling af basismidler til forskning, 

Undervisningsministeriet 1996a).  

 

Mens arbejdsgruppen forberedte et nyt udspil begyndte flere berørte parter dog samtidig at forsøge 

at påvirke processen gennem den offentlige debat, hvor der blev fremført argumenter for og imod 

forskellige modeludformninger fra både universiteternes og ministeriets side. Blandt andre Hanne 

Foss Hansen fra Københavns Universitet var på baggrund af sit eget arbejde omkring finansiering 

og evaluering af forskning tidligt ude med kritik af den foreslåede model og fremhævede i den 
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sammenhæng nogle af de uhensigtsmæssige konsekvenser af den engelske model, der fungerede 

som inspiration til det danske udkast. Foss Hansen argumenterede i stedet for introduktionen af 

kontraktstyring som et alternativ, og netop dette virkemiddel kom senere til at spille en afgørende 

rolle i processen, som det vises senere i kapitlet. Det skete dog her i en noget anden form, end den 

Foss Hansen havde foreslået (Ingeniøren 1995).  

 

Et andet eksempel på en gruppe af de argumenter, der var i spil kan genfindes i en kronik i Politiken 

af den samfundsvidenskabelige forsker Johannes Andersen fra AAU (Andersen, Politiken 1996). I 

dette indlæg blev der taget kraftig afstand fra hele princippet om at måle, tælle og præmiere 

offentlig forskning. Ligeledes fremhævede Andersen, hvordan denne type instrumenter truede med 

at standardisere, reducere og ensliggøre universiteternes bidrag til samfundet på bekostning af 

nytænkning og diversitet. Han fremhævede dog også mere administrativt orienterede argumenter og 

understregede at en ny model ville være både kostbar i etablering og ressourcekrævende på sigt. I 

sin respons forsøgte Undervisningsminister Ole Vig Jensen til gengæld at betone behovet for 

incitamenter, åbenhed og transparens i en ny model som forudsætning for fortsat bevillingsvækst 

gennem basisbevillingsstrengen (Vig Jensen, Politiken 1996).  

 

Endelig kom et andet illustrativt indlæg i den offentlige debat i samme periode fra Dekan Jan Beyer 

Schmidt Sørensen fra Handelshøjskolen i Århus, der advokerede for, at der burde rettes op på de 

historiske skævheder mellem universitetsinstitutionerne, der fremgik af tabel 9 ovenfor (Schmidt-

Sørensen, Berlingske Tidende 1996). Sørensen kaldte situationen en åbenlys forskelsbehandling og 

fandt det vanskeligt at forstå, at nogle politikere stadig ønskede at tilgodese de gamle institutioner:  

 

”Der foregår en uacceptabel skæv fordeling af forskningsmidler. Handelshøjskolerne er langt 

dårligere stillet end især de gamle institutioner som Københavns Universitet og Aarhus Universitet” 

(Schmidt-Sørensen, Berlingske Tidende 1996). 

 

Sørensen fremhævede på den baggrund, at målsætningen om at basisbevillingerne skulle udgøre 

mindst 1/3 af universiteternes samlede bevillinger ikke blot skulle gælde for sektoren som helhed, 

men også for de enkelte institutioner. For Handelshøjskolen i Aarhus‘ vedkommende ville det ifølge 

dekanen kræve nærved en fordobling af institutionens basisbevillinger. Dekanen henledte dermed 

opmærksomheden på en væsentlig, men sjældent artikuleret problemstilling i forhold til 

universiteternes og de højere læreanstalters forskning: om man fra politisk side ønskede et 
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lighedsbaseret system, eller om der i stedet skulle satses på få forskningsmæssige fyrtårne på 

institutionsniveau. Ikke overraskende argumenterede man fra Handelshøjskolen i Aarhus‘ side for et 

lighedsbaseret system, og Sørensen skrev således: 

 

‟Det er mit (naive) håb, at politikere, der ønsker at skabe ensartede muligheder for landets 

universiteter, handelshøjskoler m.fl., vil demonstrere dette ved at sætte deres fingeraftryk på næste 

års finanslov. Som afslutning kan jeg nævne, at vi internt på Handelshøjskolen i Aarhus har besluttet 

at benytte ligebehandlingsprincippet ved fra og med 1996 at fordele institutionens basisbevilling til 

forskning mellem de to fakulteter, således at begge fakulteter nu får samme forskningsprocent‟. 

(Schmidt-Sørensen, Berlingske Tidende 1996). 

 

I hvilket omfang disse argumenter har påvirket arbejdsgruppens senere forslag kan være vanskeligt 

at fastslå, men de er eksemplariske i deres accentuering af centrale skillelinjer, og det kan da også 

konstateres, at nogle af de centrale elementer i denne offentlige debat var at finde i arbejdsgruppens 

rapport, da den blev fremlagt i sommeren 1996.  

 

Juli 1996: Rapport fra arbejdsgruppen om et nyt grundlag for fordeling af basismidler  

I juli 1996 blev arbejdsgruppens rapport således præsenteret. De forbehold i forhold til princip-

skitsens model, der var blevet udtrykt som udgangspunkt for arbejdsgruppens nedsættelse blev i 

denne rapport gentaget og udbygget som indledning til præsentationen af arbejdsgruppens 

anbefalinger. Baggrunden for arbejdsgruppens nye model var således primært en betænkelighed ved 

principskitsens operationalisering af kvalitetsmålingen. Der blev i den sammenhæng især udtrykt 

bekymring for den skævvridning af balancen mellem uddannelses- og forskningssiden, som man 

fandt modellen kunne indebære (Undervisningsministeriet 1996a). Endvidere fandt 

universitetsrepræsentanterne, at det var betænkeligt at koble bevillingsudløsning mekanisk til 

kvalitetsvurderingen; at evalueringsproceduren var for omfattende og alt for ressourcekrævende, 

samt at Danmark både geografisk og sprogligt var for lille et land til at indføre et system, der 

mindede om det engelske. Disse forbehold var i øvrigt helt i tråd med konklusionerne fra et 

grundigt dansk projekt om brugen af forskningsindikatorer og disses styrker og svagheder, der blev 

publiceret i perioden, hvor arbejdsgruppen behandlede problemstillingerne (Foss Hansen & 

Jørgensen 1995). I samme bog blev det i øvrigt igen fremhævet, at vidensgrundlaget for den 

aktuelle danske debat syntes svagt; at debatten stort set ikke trak på og relaterede sig til den 

omfattende internationale litteratur om forskningsindikatorer, ligesom der ikke skete en mere 
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systematisk overvågning og evaluering af erfaringer fra andre landes politisk administrative praksis 

på området (Foss Hansen & Jørgensen 1995: 13).  

 

I rapporten fra arbejdsgruppen blev der imidlertid også antydet en uafklaret problemstilling, som 

ganske vist faldt uden for arbejdsgruppens kommissorium, men som ikke desto mindre blev nævnt i 

indledningen. Det drejede sig som ovenfor nævnt om den historiske skævhed, der kunne findes i 

fordelingen blandt de enkelte universiteter, hvor forskningsandelen blev vurderet at være for lav ved 

visse universiteter. Det fremgik, at Rektorkollegiet ønskede at forøge denne andel for de mindst 

begunstigede institutioner, og helst inden gennemførelsen af en ny fordelingsmodel, så spørgsmålet 

om den historiske skævhed ikke ville blive blandet sammen med spørgsmålet om resultatmålingen. 

Dermed blev der også her antydet en væsentlig potentiel barriere for udformningen af en ny model, 

men dog uden at dette i øvrigt blev behandlet yderligere i denne sammenhæng. Med ovenstående 

udgangspunkter præsenterede arbejdsgruppen en række nye anbefalinger, der i realiteten betød, at 

princip-skitsen var opgivet, og at der frem for en totalt dækkende model kun skulle være tale om 

omfordeling af 5 pct. af den samlede basisbevillingspulje. Arbejdsgruppens nye model indeholdt 

kort fortalt følgende hovedelementer: 

 

 Hvert år skulle der trækkes 5 pct. af universiteternes samlede basismidler til forskning ud til 

fordeling, på daværende tidspunkt svarede det til ca. 100 millioner kr. årligt. Halvdelen af de 

5 pct. skulle fordeles hvert år på grundlag af indikatorer for undervisning og eksternt 

finansieret forskning. Indikatorerne skulle fastlægges for en periode, således at de på 

forhånd var kendte. 

 Den anden halvdel af puljen skulle fordeles på grundlag af en kvalitetsvurdering, som 

normalt skulle gennemføres hvert 4. år. Pengene i kvalitetspuljen skulle fordeles over fire år 

med ¼ hvert år, dvs. med ca. 50 millioner kr. pr. år i hvert af de fire år. Kvalitetsvurderingen 

skulle bygge på: nøgletal om forskningen, faglig vurdering af udvalgte forskningsområder, 

vurdering af institutionernes forskningsformidling samt vurdering af institutionernes 

strategiplaner.  

 En evaluering af kvaliteten i den udførte forskning og en vurdering af forskellige strategiske 

faktorer skulle baseres på en 4-årsberetning, som universiteterne skulle skrive på grundlag af 

et fælles, standardiseret paradigme. Denne rapport skulle sendes til ministeriet, som derefter 
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skulle sende den til høring i forskningsrådenes formandskollegium og i uddannelsesrådenes 

formandskollegium. 

 Et ekspertpanel med international deltagelse skulle derefter udpeges af 

Undervisningsministeren. Panelet skulle vurdere hele materialet og afgive en indstilling til 

Undervisningsministeren om fordeling af puljen. Undervisningsministeren skulle på den 

baggrund foretage den endelige fordeling af kvalitetspuljen. 

 

Dermed var arbejdsgruppen nået frem til en model, der i forhold til principskitsen var mindre 

mekanisk og dermed mere skønspræget i bevillingstildelingen og som opererede med et bredere 

perspektiv på universiteternes opgaver. Samtidig havde modellen et fremadrettet strategisk element 

og blev dertil opfattet som mindre ressourcekrævende. Der var således givet indrømmelser i forhold 

til nogle af de indvendinger, der havde været rettet mod principskitsen. Det fremgik i øvrigt af 

rapporten at en ny model til fordeling af basismidler til universiteternes forskning tidligst ville 

kunne iværksættes med udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 1998. Undervisningsminister Ole 

Vig Jensen sagde efterfølgende om arbejdsgruppens forslag i en pressemeddelelse:  

 

„Jeg synes, modellen ser fornuftig og let administrerbar ud, og den opfylder mine ønsker om, at der 

fremover skabes en sammenhæng mellem bevilling og kvalitet i forskningen. Modellen indeholder 

incitamenter til at fastholde og udvikle høj kvalitet i vores basisforskning. Det har vi brug for – 

blandt andet for at kunne bevare vor konkurrenceevne internationalt set, hvilket er en forudsætning 

for et højt velfærdsniveau. Men det er vigtigt for mig at understrege, at basisbevillinger naturligvis 

fortsat skal tildeles som frie midler til institutionernes egen disposition (Undervisningsministeriet 

1996c). 

  

Dermed syntes vejen at være banet for introduktionen af en kommende model med både 

Rektorkollegiets og ministeriets blåstempling af forslaget. Så let skulle det imidlertid ikke gå. De 

første indikationer på de forestående konflikter kunne således læses ud af en artikel i Ugebrevet 

Mandag Morgen, der kom ud nogenlunde samtidig med arbejdsgruppens forslag (Ugebrevet 

Mandag Morgen 1996). Det fremgik her, at universiteterne var væsentligt mere splittede end 

arbejdsgruppens forslag antydede, og at der særligt var en tydelig skillelinje mellem visse af de 

forskningstunge institutioner på den ene side og de uddannelsestunge på den anden side. Særligt 

Aarhus Universitets rektor Henning Lehmann var meget skarp i kritikken, og hævdede at:  
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‟I stedet for en model til honorering af kvalitet er det blevet til en omfordelingsmodel til fordel 

for institutioner, der af den ene eller den anden grund ikke har fået forskningsandelen op på 

niveau med andre. Det betyder jo, at vi skal aflevere penge til Handelshøjskoler og andre(…) 

Hvis det det, man ønsker, så bør man sige det højt. Man skal ikke hæfte det op på at det er 

kvaliteten, der skal støttes, for det er da helt misvisende‟ (Lehmann i Ugebrevet Mandag 

Morgen 1996). 

 

DTU‘s rektor, Hans Peter Jensen, var dog i samme artikel lidt mere positiv, på trods af at også han 

repræsenterede en af de forskningstunge institutioner. Jensens væsentligste argument for at støtte 

modellen var, at universiteterne havde en interesse i at forsyne Undervisningsministeren med de 

bedst mulige argumenter for en forøgelse af basisbevillingerne – i konkurrence med 

Forskningsministeren, der hellere så midlerne gå til programforskning. Det ville ifølge Hans Peter 

Jensen styrke Undervisningsministeren i den kamp, hvis han på basis af solide evalueringer kunne 

argumentere med at pengene på hans område blev brugt på kvalitet. Også i en senere artikel i 

Weekendavisen fremgik det, at Undervisningsministeren var stærkt optaget af at få skabt en model, 

der kunne signalere overfor Forskningsministeriet og Finansministeriet, at der var styr på, hvad 

basisbevillingerne blev brugt til (Weekendavisen 1996).  

 

August – november 1996: høringssvar, nedsættelse af paradigme-udvalg og offentlig debat 

I august 1996 sendtes rapporten til høring. Svarene indløb i oktober og november, men de var 

generelt knap så positive som ministerens vurdering af den nye foreslåede model 

(Undervisningsministeriet 1996b). Ministeriet fremhævede således selv, at en række af 

høringssvarene var temmelig afvisende, og at høringsparterne generelt fandt modellen vanskelig at 

gennemskue. Således pegede en række institutioner med relativt lav forskningsandel på, at så længe 

institutionerne havde forskellige økonomiske vilkår at konkurrere på, burde ministeriet ikke 

iværksætte en kvalitetsbaseret bevillingsmodel. Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der 

jo var tilgodeset ved den gældende fordeling, var imidlertid stærkt imod at motiverne ved den nye 

bevillingsmodel blev sammenblandet. De mente, at opretning af forskningsprocenter og 

incitamenter til kvalitetssikring var to vidt forskellige forskningspolitiske problemstillinger, der 

burde holdes klart adskilt. Disse to dele af bevillingsproblematikken var ifølge Københavns 

Universitet helt modsatrettede. Flere institutioner vurderede endvidere, at modellen opererede med 

for mange parametre, hvilket både begrænsede gennemsigtigheden og øgede risikoen for politisk 

(ikke-kvalitets) betinget omfordeling. Også ressourcespørgsmålet blev berørt i en lang række af 
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høringssvarene. Blandt andre Københavns Universitet påpegede, at de krav til evalueringer og 

redegørelser, der blev stillet til institutionerne skulle stå mål med puljens størrelse.  

 

Endelig var der også en gruppe høringssvar af mere principiel karakter. Heri blev det blandt andet 

fremhævet, at en standardiseret model aldrig vil kunne indfange områdets kompleksitet. Herunder 

skrev både Aarhus Universitet og Odense Universitet eksplicit, at det ville være umuligt at lave 

tilfredsstillende standardparadigmer, og at den foreslåede model meget let kunne give incitamenter 

til kassetænkning. Høringssvarene og diskussionerne fandt også vej til den offentlige debat og 

affødte en række kritiske artikler (Se blandt andet Universitetslæreren 1996). Endeligt var der også 

internt på de store universiteter uenighed om holdningen til modellen, hvor de fakultetsvise 

høringssvar afslørede en væsentlig større skepsis på humanistiske og samfundsvidenskabelige 

områder end på de hårde områder.   

 

Det viste sig dermed, at Rektorerne i arbejdsgruppen ikke havde haft dækning i baglandet til at sige 

god for modellen. Morten Balling, der på daværende tidspunkt var rektor for Handelshøjskolen i 

Århus, og i øvrigt meget involveret i processen forklarer rektorernes situation således:  

 

‟De er blevet mindet om, hvad deres bagland mener. Jeg vil ikke udelukke, at når man har siddet i et 

eller andet udvalgsarbejde, og har siddet med ministerie-repræsentanter på den ene side og rektorer 

på den anden, så kan man måske et øjeblik sige, nå ja, der er måske nogle gode argumenter for at 

lave nogen ændringer (…) så kan vi overveje at lave en ny fordelingsmekanisme, som følger de der 

karaktertræk. Så kommer rektor så hjem til sit møde på institutionen, hvor man siger, er du virkeligt 

gået med på det? Har du ikke bevæget dig for langt i forhold til vores interesser? Det passer meget 

godt med det demokratiske system.‟ (Morten Balling, interview) 

 

Endeligt viste også høringssvarene fra andre aktører, at opbakningen til den foreslåede model var 

ganske sparsom. Det gjorde sig blandt andet gældende i forhold til Danmarks Forskningsråd, der 

særligt var skeptisk i forhold til kvalitetsvurderingen som rådet fandt yderst kompliceret og 

behæftet med mange metodiske problemer. Danmarks Forskningsråd fremhævede ved samme 

lejlighed, at en given model burde indeholde et større strategisk fremadrettet element. Også de 

faglige forskningsråd og Forskningsministeriet havde i deres høringssvar væsentlige indvendinger 

mod modellen.  

 



276 

 

Trods disse indvendinger og problemer, som både høringssvarene og den offentlige debat afslørede, 

besluttede Undervisningsministeren i januar 1997 at fortsætte arbejdet med udformningen af en 

model efter at have gransket høringssvarene (Undervisningsministeriet 1997a). Han lagde i den 

sammenhæng særlig vægt på, at rektorerne samlet - med undtagelse af rektorerne ved Aarhus 

Universitet og Odense Universitet – i et brev til ministeriet d. 27. juni 1996 forud for den bredere 

høring havde kunnet tilslutte sig rapportens anbefalinger. På den baggrund var det ministerens 

intention, at der efterfølgende skulle ske en konkretisering af de enkelte delelementer i rapportens 

modelforslag. Det videre arbejde med modellen skulle således ligge indenfor de rammer, der lå i 

arbejdsgruppens anbefalinger. Det såkaldte paradigmeudvalg skulle fremlægge forslag til en 

konkret udformning af institutionernes indberetninger om forvaltningen af basismidlerne, herunder 

om forskningsaktivitet og forskningskvalitet. Paradigmeudvalgets rapport skulle med andre ord 

fungere som en drejebog for arbejdsgruppemodellens gennemførelse. I forhold til 

sammensætningen af arbejdsgruppen var det hensigten, at der skulle ske en udvidelse af udvalget 

med en repræsentant fra Danmarks Forskningsråd, fra Forskningsrådenes Formandskollegium og 

fra Uddannelsesrådenes Formandskollegium. 

 

Denne beslutning var i flere henseender paradoksal set i lyset af en række forhold, der vil blive 

redegjort for i det følgende, og den blev da også senere omgjort. Blandt de forhold, der talte imod 

en ukritisk videreførelse af arbejdsgruppens model, var naturligvis høringssvarene, der nærmest 

over en kam afviste den, og hvor selv de institutioner, der havde haft en rektor med i 

arbejdsgruppen var meget skeptiske. Dertil kom, at Rektor Møllgaard fra Københavns Universitet, 

der i øvrigt var udvalgt som formand for paradigmeudvalget, allerede inden høringssvarene var 

indløbet, uopfordret fremsendte sit eget forslag til et nyt system til ministeriet i form af en model, 

der mindede en del om principskitsen og dermed den engelske model (KU 1996)
30

. Møllgaard 

underkendte med sit nye forslag arbejdsgruppens model, som han ellers tidligere havde sagt god for, 

og han såede samtidig tvivl om sin egen rolle som formand for paradigmeudvalget, der netop skulle 

konkretisere arbejdsgruppens forslag. Centralt for Møllgaards nye forslag var, at der udelukkende 

skulle tages udgangspunkt i publikationer for at sikre et system, der var så enkelt og gennemskueligt 

som muligt og som samtidig sikrede lavest mulige omkostninger. Forslaget kan dog også fortolkes i 

                                                 
30 Allerede under høringsprocessen, i starten af september, blev det såkaldte paradigmeudvalg med KU‘s rektor Kjeld 

Møllgaard som formand nedsat, hvilket indikerer at ministeriet ikke havde til hensigt at lade høringssvarene influere på 

processen - arbejdet i gruppen blev imidlertid ikke iværksat med det samme, og udviklingen i de følgende måneder 

betød at det reelt aldrig blev operationelt. 
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et interessemæssigt perspektiv, da en model af denne karakter, netop ville tilgodese de store 

forskningstunge institutioner som netop Københavns Universitet. Dette forslag blev af ministeriet 

opfattet som et stort skridt i retning af modellen fra principskitsen. 

 

Trods disse forhold valgte ministeren dog i første omgang at sidde høringssvarenes kritik overhørig 

samt at ignorere Møllgaards nye forslag. Ministeriet fremstod således som meget uvilligt til at 

afvige fra sin køreplan, selvom fundamentet for det videre arbejde på dette tidspunkt så ud til at 

være smuldret. De følgende måneder blev denne beslutning imidlertid kritiseret så kraftigt, at 

ministeriet - ikke mindst med udgangspunkt i Møllgaards dobbeltrolle - alligevel til sidst begyndte 

at tvivle på at paradigmeudvalget kunne løse sin opgave. Uenigheden gjaldt imidlertid kun 

modellens kvalitetselementer, mens de kvantitative elementer allerede i forhold til finansloven for 

1997 blev bragt i anvendelse. Det fremgik således af et ændringsforslag til Finansloven 1997 

(dateret 4. december 1996), at 65,5 millioner kroner skulle fordeles på baggrund af 

uddannelsesaktivitet, eksterne midler og antal ph.d‘er (Undervisningsministeriet 1996d). Dermed 

var det, der senere skulle blive omtalt som 50-40-10-modellen, blevet bragt i anvendelse for første 

gang, men det var sket i skyggen af slagsmålet om de kvalitative elementer, og blev således 

nærmest forbigået i tavshed.   

 

Januar - april 1997: aflivning af paradigmeudvalget og nyt kommissorium 

Slagsmålet om modellens kvalitative del fortsatte imidlertid med ufortrøden kraft. 11. marts 1997 

førte denne usikkerhed i forhold til det fremtidige arbejde til et møde mellem ministeren og 

rektorerne, hvor den videre færd blev diskuteret. Ministeren fastslog på mødet, at det var en politisk 

realitet, at incitamentsmodellen i forhold til basisbevillingerne definitivt skulle gennemføres i en 

eller anden form, og henviste her blandt andet til at der også på en række andre områder inden for 

den offentlige sektor skulle indføres kvalitetsbaserede bevillingssystemer. Han tilføjede dog, at det 

kunne diskuteres, hvor snævert kommissoriet for det videre arbejde skulle være 

(Undervisningsministeriet 1997d: Udskrift af ministertale til mødet).  Dermed åbnede ministeriet 

officielt for en bredere tilgang til arbejdet. Det blev ved samme lejlighed fastslået, at Rektor 

Møllgaard ville trække sig som formand for udvalget. Beslutningen om nedsættelsen af 

paradigmeudvalget blev som konsekvens af denne drøftelse med Rektorkollegiet omgjort. På 

baggrund af høringssvarenes karakter og Rektorkollegiets tidligere tilkendegivelser konkluderede 

Undervisningsministeren således den 4. april 1997, at fordelingen af basismidler på baggrund af de 
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kvantitative faktorer skulle ske i overensstemmelse med arbejdsgruppens forslag, men at der ikke 

kunne skabes tilstrækkelig tilslutning til arbejdsgruppens forslag vedrørende den kvalitative del, og 

at det endnu ikke operative paradigmeudvalg på den baggrund skulle opløses, da det var for tæt 

knyttet til arbejdsgruppens forslag (Undervisningsministeriet 1997a).  

 

Resultat af mødet er af ministeriet i et internt notat blevet beskrevet som, at der dermed blev taget et 

skridt bagud (Undervisningsministeriet 1997a). Der blev således i stedet nedsat et 

opfølgningsudvalg i april 1997, der skulle genoverveje situationen i lyset af de indkomne 

høringssvar og de forslag til budgettering, som tidligere havde været drøftet. Dette betød i 

princippet, at alt var i spil igen i forhold til kvalitetsdelen af modellen. Opfølgningsudvalget fik på 

den baggrund til opgave at fremkomme med et revideret forslag til, hvorledes 

Undervisningsministeriet skulle fordele basismidler til forskning ved de højere 

uddannelsesinstitutioner, således at kvaliteten af den udførte forskning sammen med de kvantitative 

faktorer kunne danne baggrund for et mere gennemskueligt fordelingssystem og samtidig indeholde 

incitamenter til kvalitetsudvikling. Udvalget skulle tage udgangspunkt i det foregående arbejde og 

høringssvarene. Undervisningsministeren tilkendegav i den sammenhæng, at han ønskede et 

endeligt forslag, der var mere gennemskueligt, mindre skønspræget og mindre arbejdskrævende. 

Udvalget fik ministeriets departementschef, Henrik Nepper-Christensen  som formand og kom 

derudover til at bestå af 5 universitetsrektorer samt embedsmænd fra Undervisningsministeriets 

universitetsafdeling (Undervisningsministeriet 1997b).  

 

Medlemmerne udpeget af Rektorkollegiet omfattede: Rektor Morten Balling, ASB; Rektor Henrik 

Toft Jensen, RUC; Rektor Henning Lehmann, AU, Rektor Bent Schidt-Nielsen, KVL og Rektor 

Henrik Tvarnø, OU, mens medlemmerne udpeget af Undervisningsministeriet var: Direktør Torben 

Kornbech Rasmussen, Kontorchef Rudolf Straarup og Forskningskonsulent Hugo von Linstow. Der 

var således kun to gengangere fra Rektorkollegiet mens Undervisningsministeriets folk bortset fra 

formanden var gengangere. Udvalget skulle præsentere sit forslag i august 1997 og det var 

ministeriets agt, at det skulle finde anvendelse ved fordeling af basismidler til forskning på 

finansloven for 1998.  
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April - september 1997: ’Marginalbudgettering af basismidler til forskning’ 

Udvalget afholdte 5 møder fra den 22. april og frem til rapportens offentliggørelse, og arbejdet var 

fra starten præget af uenighed og splittelse med rektorerne på den ene side og ministeriet på den 

anden. Rektorerne i opfølgningsudvalget fandt det helt uacceptabelt, at ministeriet tidligt i 

processen præsenterede et forslag, der lå tæt på den oprindelige principskitse, samt at 

arbejdsgruppens forslag kun havde efterladt meget beskedne spor i det fortsatte arbejde 

(Undervisningsministeriet 1997e: Brev fra rektorerne til UVM den 21. maj 1997). Rektorerne 

understregede, at det i august/september 1995 var en klar forudsætning for at indtræde i 

arbejdsgruppen, at den engelske model, som prægede principskitsen, var taget af bordet. Denne 

splittelse fortsatte igennem udvalgets arbejde, hvor det efter en række møder i løbet af foråret og 

forsommeren 1997 til sidst måtte opgives at nå frem til enighed om en fælles model. Rektorernes 

forbehold over for modelarbejdet som helhed knyttede sig ikke mindst til den mekaniske tildeling af 

midler, som flere af modellerne lagde op til. I et bilag til den endelige rapport skrev de således: 

 

‟Det er en skræmmende misforståelse at tro, at man ved at lægge nogle statistiske indikatorer ind i 

en grov matematisk model kan fritage ministeren for at foretage politiske valg og prioriteringer‟ 

(Undervisningsministeriet 1997b, bilag 4) 

 

Rektorernes udgangspunkt var således, at der godt kunne inddrages indikatorer i en given model, 

men at disse frem for mekanisk at fordele midler, snarere skulle udgøre en del af grundlaget for et 

kvalificeret politisk skøn. Morten Balling forklarer splittelsen i udvalget således: 

 

‟Sommetider følte vi måske nok, at embedsmændene i ministeriet ikke helt havde forstået, hvad vores 

problem var, eller hvad målingsproblemerne og styringsproblemerne egentligt var. Så vi følte måske 

at vores argumenter vejede tungt i forhold til, at ministeriet ikke helt havde fod på sagen‟,(Morten 

Balling, interview) 

 

Opfølgningsudvalget præsenterede på denne konfliktfyldte baggrund i efteråret 1997 rapporten 

‘Marginalbudgettering af basismidler til forskning ved universiteterne‘ (Undervisningsministeriet 

1997b). Udvalget kunne dog ikke leve op til ministerens ønsker og startede rapporten med at 

konstatere, at der ikke havde kunnet opnås enighed om udformningen af en kvalitetsmodel til 

fordeling af basismidler. Til gengæld var der i overensstemmelse med ministerens tidligere 

konklusion tilslutning til udformningen af de kvantitative indikatorer baseret på 
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aktivitetsoplysninger, som de blev fremlagt i rapporten fra juli 1996. Denne del skulle således 

formelt iværksættes allerede fra 1998 (indikatorerne havde dog som tidligere nævnt allerede været 

taget i brug i forbindelse med Finansloven for 1997). Der var i den sammenhæng tale om en såkaldt 

aktivitetspulje på 50 millioner kr. om året, som skulle fordeles i forhold til udviklingen i 

undervisningsaktiviteten og i eksternt finansieret forskning. Puljen skulle sikre, at der kunne ske en 

forskningsmæssig forankring af nye aktiviteter.  

 

Mere problematisk var det imidlertid i forhold til kvalitetsspørgsmålet, hvor udvalget så sig 

nødsaget til at præsentere to modelforslag; et fra Undervisningsministeriet og et fra Rektorkollegiet. 

Trods uenigheden blev det dog fastholdt i rapporten, at kvalitet i forskning fremover skulle indgå 

som kriterium ved fordelingen af basismidler, selvom der i udvalget ikke kunne opnås enighed om, 

hvilke indikatorer, der ville være mest velegnede. Universitetsrektorerne fandt det tilstrækkeligt, at 

der skulle foretages en kvantitativ optælling af artikler og sidetal for forskellige publikationer, evt. 

tillagt forskellige vægte afhængig af, om der var tale om international publicering eller publicering 

på et af de skandinaviske sprog. Ministeriet, derimod, foreslog en procedure, hvor forskningsrådene 

skulle foretage en bedømmelse af sammenlignelige forskningsmiljøer på grundlag af de bedste 

videnskabelige arbejder og udvalgte nøgletal om forskningsvirksomheden. Kvalitetsbedømmelsen 

skulle i begge forslag kun foretages hvert 4. år. Det var også fælles for begge forslag, at 

institutionerne skulle udarbejde institutionsredegørelser, hvori institutionerne kunne fremlægge 

deres forskningsmæssige resultater, satsninger og strategiske planer.  

 

Undervisningsministeriets oplæg:  

Undervisningsministeriet forslag indebar mere præcist, at kvalitetspuljen skulle fordeles på 

grundlag af en overordnet kvalitetsbedømmelse foretaget af de 6 statslige forskningsråd med 

udgangspunkt i: 

 

 Overordnede institutionsredegørelser, der skulle tjene som referenceramme for mere 

fagspecifikke publiceringsredegørelser 

 Publiceringsoplysninger, herunder oplysninger fra ‘Science Citation Index‟ (SCI) med flere, 

der skulle sammenstille oplysninger på tværs af institutioner inden for sammenlignelige 

fagområder 



281 

 

 Udvalgte værker (2-3), som forskerne selv havde angivet som deres mest betydningsfulde i 

en nærmere angivet periode, der enten skulle belyses særskilt i SCI med flere eller, hvis de 

ikke indgik heri, skulle sendes til ‘peer review‟-bedømmelse efter rådenes nærmere 

bestemmelse 

 Forskningsrådene skulle på dette grundlag foretage en bedømmelse af den enkelte 

forskningsgruppe indenfor en række faggrupper på en skala fra 1 til 5. Rådenes bedømmelse 

skulle være knyttet til forskningsgruppen, og ikke til den enkelte forskers indsats.  

 På grundlag af bedømmelsen af de forskellige forskningsgruppers forskningskvalitet skulle 

ministeriet beregne et samlet mål for den enkelte institution, der skulle lægges til grund ved 

puljefordelingen 

 Informationsgrundlaget (publikationsbaseopbygning, SCI-analyser, oversigtsskemaer med 

videre), og dets bearbejdning skulle varetages uden for ministeriet af en institution eller 

lignende, således at ministeriet alene skulle koordinere processen og efterfølgende foretage 

den budgetmæssige fordeling, når forskningsrådenes bedømmelser forelå.  

 

Der var således samlet set tale om en ganske kompliceret model med mange elementer og mange 

led. Heroverfor stod rektorkollegiets oplæg, der adskilte sig fra ministeriets på en lang række 

punkter.  

 

Rektorkollegiets oplæg:  

Rektorkollegiets oplæg, derimod, tog udgangspunkt i ministerens ønske om at få et forholdsvis 

simpelt og gennemskueligt beslutningsgrundlag samt et begrænset ressourceforbrug. Det blev på 

den baggrund ud fra en budgetmæssig synsvinkel foreslået, at der skulle vælges indikatorer, der 

kunne belyse omfang og kvalitet af forskningsproduktionen og forskningsledelsen i de seneste år og 

af forventningerne til de kommende år.  

 

 Hvad angår forskningsproduktionen blev forskningens omfang foreslået målt ved antallet af 

publikationer opdelt i 6 kategorier. Kategorierne skulle afspejle hvilken kvalitetskontrol, der 

havde været med det videnskabelige arbejde før offentliggørelse. Antal sider burde 

endvidere være en indikator, som skulle indgå i ministeriets beslutningsgrundlag. 

Publikationskategorierne kunne endvidere tillægges vægte, som skulle afspejle den 

videnskabelige tyngde. 
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 Publikationsaktiviteten blev foreslået opgjort over en periode på 3-5 år for at tage højde for 

udsving i produktionstid. Hvis international synlighed skulle vægtes, kunne en sondring 

mellem sprog medtages 

 Ministeriet skulle på baggrund af ovenstående kunne udregne et mål for den enkelte 

institution, eller evt. hovedområde, som sammen med det øvrige materiale kunne indgå i 

beslutningsgrundlaget for fordeling af puljemidlerne.  

 Hvad angår den fremadrettede komponent blev det foreslået, at ministeriet skulle basere 

bevillingstildelingen på indkaldelse af forslag til udviklingskontrakter med videre for 

opbygning af og videreførelse af undervisnings- og forskningsinitiativer. Forskningsrådene 

skulle kunne inddrages i behandlingen af disse planer samt ved indplacering af 

publikationstyper i kategorier 

 

Ministeriets indvendinger i forhold til denne model var først og fremmest, at den var for mekanisk i 

forhold til publikationsomfanget, at den manglede et reelt kvalitetselement, og at det var et 

psykologisk forkert signal at sende at tillægge antal sider for stor vægt. Man frygtede således, at det 

snarere ville give incitamenter til kvantitet end til kvalitet.  

 

Ministeriets konklusion på baggrund af rapporten: 

På baggrund af rapporten blev det besluttet i ministeriet, at der fremover skulle foretages marginale 

omfordelinger af basisbevillinger med udgangspunkt i tre puljer:  

 

 For det første skulle der etableres en såkaldt aktivitetspulje på 50 millioner kr. om året, som 

skulle fordeles i forhold til udviklingen i undervisningsaktiviteten og i eksternt finansieret 

forskning samt ph.d. produktionen. Puljen skulle sikre, at der kunne ske en 

forskningsmæssig forankring af nye aktiviteter. Det er denne del af modellen, der i dag er 

kendt under 50-40-10 modellen.  

 For det andet skulle der oprettes en særlig policy-pulje på 25 millioner kr. om året. Denne 

pulje skulle fordeles på baggrund af universiteternes strategier (herunder særligt nye 

strategier), forankringsformål samt særlige ministerprioriteringer. Begrundelsen var behovet 

for en mere fremadrettet disponering af forskningsmidler, der kunne støtte gennemførelsen 

af større universitetsstrategiske satsninger eller forankre velgennemførte, tidsbegrænsede 

programinitiativer. Derved skulle det hindres, at opbyggede kompetencer forsvandt.  
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 Og endelig for det tredje skulle der etableres en kvalitetspulje på 50 millioner kroner om 

året, som dog først skulle have bevillingsmæssige konsekvenser efter gennemførslen af to 

pilotprojekter baseret på henholdsvis ministeriets og Rektorkollegiets forslag.  

 

Jf. ovenstående blev det således i forhold til kvalitetspuljen bestemt, at der, da der ikke kunne opnås 

enighed, skulle iværksættes to pilot-projekter for at afprøve de to forslag. Der skulle således i 

efteråret 1997 igangsættes pilotprojekter for at gøre erfaringer med de to foreslåede metoder uden 

bevillingsmæssige konsekvenser. Derefter skulle det fastlægges hvilke procedurer, der fremover 

skulle benyttes til fordeling af basismidlerne. Det blev besluttet ikke at sende forslaget i høring med 

en lidt vag henvisning til, at der havde deltaget rektorer i udvalgsarbejdet. Reelt dækkede det dog 

over et ønske fra ministeriets side om ikke at få fornyet offentlig blæst om processen 

(Undervisningsministeriet 1997a). Det skulle imidlertid vise sig, at selv denne meget prøvende og 

lukkede tilgang skulle blive umulig at gennemføre. Det skyldtes ikke mindst, at diskussionerne 

alligevel blev løftet op på partipolitisk plan, samt en udbredt modvilje mod at deltage i dele af 

forskningsrådssystemet. Endelig skyldtes det i sidste ende også et valg og et efterfølgende 

ressortskifte for universitetsforskningen.  

 

Oktober 1997 – januar 1998: smuldrende opbakning til ministeriets model  

Dermed var problemerne for ministeriet således ikke overståede, da det viste sig vanskeligere end 

forventet blot at få pilotprojektet sat i søen. Forskningsrådene var generelt skeptiske i forhold til den 

rolle, de skulle spille i ministeriets model, og Statens Humanistiske forskningsråd gik i den 

sammenhæng længst og afviste i slutningen af november 1997 direkte at tage del i projektet 

(Undervisningsministeriet 1997a). Endelig kom også Danmarks Forskningsråd i deres årsrapport 

1997 (udsendt i januar 1998) med endnu en anbefaling af styrkelsen af et strategisk element i 

fordelingen af basisbevillingerne. Et hovedargument i årsrapporten var, at institutionernes reelle 

muligheder for omstilling var begrænsede (Danmarks Forskningsråd 1998). De fremhævede i den 

sammenhæng, at universiteternes økonomi var bundet op af forpligtelser til at varetage en bred vifte 

af undervisning og forskning, herunder også til at have den nødvendige infrastruktur i form af 

lokaler samt tekniske og administrative funktioner, og at særligt det videnskabelige personales 

ansættelsesvilkår og højt specialiserede kompetence begrænsede mulighederne for forflyttelse og 

udskiftning mellem forskningsområder og arbejdsopgaver. Universiteternes interne prioriteringer 

var derfor ifølge rådet langt hen ad vejen styret af historisk betingede forhold. Den forudsatte 
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fornyende effekt af eksterne bevillinger blev derved svækket, fordi institutionerne havde svært ved 

inden for en kort tidsperiode at reallokere interne midler som følge af bl.a. hensynet til personale og 

fagforeninger samt krav fra det øvrige samfund. Dette kunne ifølge årsrapporten forhindre at nye og 

lovende forskningsområder fik tilstrækkelig støtte. Rådet fandt det imidlertid helt afgørende, at 

institutionernes økonomiske omstillingsevne blev øget, således at historisk baserede interne 

fordelingsnøgler baseret på konsensus mellem en institutions mange faglige interesser, kunne 

nedtones. Rådet fremhævede i den sammenhæng også, at den bevægelse hen imod styrket 

ledelsesansvar, der blev indledt med universitetsloven af 1993 med udvikling af strategisk 

planlægning, virksomhedsregnskaber accelererede kravene til institutionernes ledelse og krævede, 

at der kom flere frie midler til rådighed for universitetsledelserne.  

 

Samtidig var der voksende kritik af ministeriets konklusioner i rapporten om marginalbudgettering 

både offentligt og politisk. Særligt forskningsordfører Sonja Mikkelsen fra regeringspartneren 

Socialdemokratiet var uforsonlig i sin kritik og kaldte ministeriets model for et rigidt bureaukratisk 

makværk. I en artikel i Magisterbladet i december 1997 udtalte hun, at i stedet for at forsøge at 

styre, skulle man hellere skærpe miljøernes egne evner til at forny sig (Magisterbladet 1997). I 

forhold til fordelingen af midler, sagde hun: 

 

‟På universiteterne har vi nogle af vores lands fremmeste hoveder, så de skulle nok kunne klare det 

selv. Det er forkert, at nogen udefra skal komme og sige hvordan‟ (Mikkelsen i Magisterbladet 

1997).  

 

Hun nævnte i samme artikel, at hun var så oprørt over modellen, at hun havde forsøgt at få 

finansministeren til at stoppe sagen. Både denne politiske modstand og den medfølgende offentlige 

debat førte den 20. januar 1998 til et møde med regeringsordførerne vedrørende 

basisbevillingssagen (Undervisningsministeriet 1998). Selvom det ganske vist var ministeriets 

vurdering, at det var inden for eget kompetenceområde at fastsætte fordelingskriterierne 

administrativt, blev det opfattet som vigtigt at få regeringspartiernes ordførere til at stå bag disse 

dispositioner. På mødet var der to problemer på dagsordenen, som undervisningsministeriet 

opfattede som de to væsentligste barrierer i processen (Undervisningsministeriet 1997a). Det 

drejede sig om den skæve fordeling af midler mellem institutionerne og proceduren for 

kvalitetsbedømmelse. Mødet førte dog ikke til nogen egentlig afklaring, og da der kort tid efter blev 

udskrevet folketingsvalg blev processen sat midlertidigt på standby.  
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Marts 1998: Folketingsvalg, ressortændring og opgivelse af pilotprojekterne 

Efter folketingsvalget den 11. marts 1998, der gav genvalg til den siddende regering, overtog 

Forskningsministeriet den forskningsmæssige og administrative del af universitetsområdet. 

Opfølgningen på basisbevillingsmodelforløbet blev dermed efter ressortfordelingen ligeledes 

overflyttet til Forskningsministeriet. Forskningsministeriet valgte efterfølgende i lyset af de mange 

problemer og den store modstand at standse den del af processen, der havde fokus på de kvalitative 

faktorer, mens de to øvrige puljer fik lov at køre videre. I anmærkningerne til forslag for Finanslov 

for 1999 i sommeren 1998 fremgik det under punkt 19.2, at anbefalingerne fra rapporten om 

‘Marginalbudgettering af basismidler til forskning ved universiteterne‘ om etableringen af tre puljer 

af forskningsmidler, der skulle fordeles til institutionerne efter forskellige principper, således kun 

skulle følges delvist (Økonomistyrelsen 1998).  

 

 Fordelingen på baggrund af kvantitative kriterier som indtægter ved åben og ordinær 

uddannelse, antal tildelte ph.d.-grader og eksterne tilskud til forskning blev iværksat i 

forbindelse med FL 1998 og skulle videreføres. For 1999 skulle omfordelingen indarbejdes 

ved Ændrings Forslag 1999. 

 Ligeledes gjorde det sig gældende, at puljen fordelt på baggrund af policykriterier skulle 

videreføres. Denne del blev også iværksat i forbindelse med FL 1998 og skulle videreføres 

ved Ændrings Forslag 1999. 

 Forslaget til kvalitativ bedømmelse skulle imidlertid ikke gennemføres, idet 

Forskningsministeriet i stedet i de kommende år ville søge at indgå udviklingskontrakter 

med universitetslovsinstitutionerne.  

 

Efter et langstrakt og indledningsvist ambitiøst reformforløb endte forsøget på at ændre 

universiteternes basisbevillingsmodel dermed efter næsten fire års forhandlingsmæssigt tovtrækkeri 

med et meget beskedent resultat. Det måtte således opgives, at indføre et kvalitetsbaseret element i 

bevillingssystemet, men det lykkedes dog at indføre et kvantitativt element i modellen - i form af 

det vi i dag kender som 50-40-10 modellen, der siden har ført til en marginal omfordeling af midler 

på baggrund af institutionernes STÅ-bevillinger, eksterne bevillinger og ph.d. produktion. Dette 

element blev dog i første omgang kun indført i forhold til nye midler, og det lykkedes dermed ikke 

ministeriet at indføre nogle elementer overhovedet, der kunne bidrage til omfordeling af de 
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eksisterende historisk fastsatte institutionsbevillinger. Senere er 50-40-10 modellen dog også blevet 

brugt i forbindelse med omstillingspuljen.    

 

50-40-10 modellen kørte således videre, men lidt på ‟ad hoc‟-basis. Der var fra år til år store 

forskelle på hvor mange midler, der blev fordelt med udgangspunkt i modellen, og det var ofte også 

lidt uklart, præcist hvordan modellen blev anvendt i praksis. Det fremgår således af en artikel i 

‘ForskerForum‘ at ministeriet ikke fordelte ‘minutiøst‘ efter modellen, og at universiteterne ikke fik 

regnemodellen ud, kun resultatet. Det kunne derfor være svært for universiteterne at vurdere, hvilke 

vægte de forskellige indikatorer i praksis var tildelt (ForskerForum december 2001). Som 

incitamentsmodel var systemet således ikke optimalt, da det fra universiteternes side på forhånd 

både var uklart, hvor mange midler der skulle fordeles, og hvordan de enkelte indikatorer ville blive 

vægtet. Med tiden er det samlet set blevet til ganske store summer, der er blevet fordelt med denne 

model, men selve modellen har overraskende nok sjældent været til debat. 

 

I kapitlets samlede sammenfatning diskuteres forløbets udfald mere udførligt, og det relateres her til 

afhandlingens analysemodel. Endeligt foretages der også i kapitel 11 en mere systematisk 

komparation mellem case-studiet i dette kapitel og det tilsvarende case-studie i kapitel 10.    
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Figur 15: Tidslinje og modeller i spil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingskontrakter  

Efter universitetsforskningens overflytning til Forskningsministeriet blev det hurtigt tydeligt, at der 

her ikke var noget umiddelbart ønske om at fortsætte kampen for indføjelsen af et kvalitativt 

element i marginalbudgetteringsmodellen. Beslutningen hang selvfølgelig sammen med de mange 

problemer og konflikter, der knyttede sig til forløbet, men skyldtes også at ministeriet så en anden 

 

 Juli 1994: Undervisningsministeriets plan: ‘Universiteter i vækst‘, der vil sikre genopretningen af 

basismidlerne under forudsætning af at der findes en ny fordelingsmodel 

 

 1995: OECD-evaluering, der støtter ambitionen om at skabe en fordelingsmodel, men som samtidig har 

mere vidtgående anbefalinger  

 

 Juni 1995: Principskitse for fordeling af basismidler: Basismidlernes fordeling skal afledes af tre forhold: 

bevillinger til den samlede undervisningsaktivitet, opnåede bevillinger til tilskudsfinansieret 

forskningsvirksomhed (ekstern forskning) samt kvaliteten af den udførte forskning baseret på en 

modificeret engelsk model. 

 

 Oktober 1995: Afvisning af princip-skitse og nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal komme med et 

alternativt udspil  

 

 Juli 1996: Rapport fra arbejdsgruppen om grundlag for fordeling af basismidler: Pulje på i alt 5 pct. af 

universiteternes samlede basismidler til forskning til fordeling årligt. Halvdelen fordeles hvert år på 

grundlag af indikatorer for undervisning og eksternt finansieret forskning. Den anden halvdel af puljen 

fordeles på grundlag af en kvalitetsvurdering, som gennemføres hvert 4. år.  

 

 August-november 1996: Høringssvar, der generelt er meget kritiske overfor arbejdsgruppens model. 

Undervisningsministeriet vælger dog alligevel at fortsætte processen.  

 

 December 1996: 50-40-10 modellen tages i anvendelse for første gang 

 

 April 1997: Nedsættelse af ny arbejdsgruppe 

 

 September 1997: Rapport om Marginal-budgettering af basismidler, der består af både en ministeriel 

model og en model fra rektorkollegiet.  

 

 Oktober 1997- marts 1998: Fortsatte diskussioner på forskningsråds-, institutions-, ministerie- og politisk 

niveau.   

 

 Marts 1998: Folketingsvalg med efterfølgende ressortændringer, der gør at ansvaret for universiteterne 

forskning overføres til Forskningsministeriet.  

 

 Marts 1998: Forskningsministeriet terminerer processen vedr. kvalitetsindikatorer og lancerer i stedet 

udviklingskontrakter som et fremtidigt instrument. 50-40-10 modellen fortsætter dog.  
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løsning på det samme problem, som basisbevillingsmodellen forsøgte at løse. Der gik således ikke 

mange dage fra Jan Trøjborg (S) blev udnævnt til forskningsminister d. 23 marts 1998, til han 

lancerede et nyt begreb i den danske universitetsverden: Udviklingskontrakter (Andersen 2003: 29). 

Det fremgik i den sammenhæng, at de første udviklingskontrakter blev forventet indgået inden 

udgangen af 1999, og at der blev forventet at foreligge udviklingskontrakter for alle institutionerne 

inden udgangen af år 2001. Intentionen var, at udviklingskontrakterne skulle knytte institutionernes 

strategiske planer til en række konkrete mål og resultater, og at målene skulle fastlægges i dialog 

mellem den enkelte institution og ministeriet. Kontrakterne skulle fra ministeriel side udarbejdes i 

samarbejde mellem både Forsknings- og Undervisningsministeriet, men det var dog et initiativ, der 

i helt overvejende grad udsprang fra og var forankret i Forskningsministeriet.  

 

Et spørgsmål, der i forlængelse af det forudgående forløb om basisbevillingsmodellen straks kom til 

at stå centralt i debatten, var om udviklingskontrakterne skulle fungere som et nyt bevillingssystem, 

der skulle erstatte universiteternes basisbevillinger, og i givet fald hvilke målepunkter og 

kvalitetsparametre, der skulle komme til at ligge til grund for allokeringen af ressourcer til 

universiteterne. Bekymringerne rettede sig i denne forbindelse mod de mål, der blev foreslået 

opstillet i udviklingskontrakterne og som skulle kunne måles ved hjælp af statistiske indikatorer 

som eksempelvis antallet af patenter, videnskabelige artikler eller kandidater, der gennemførte på 

normeret tid. Kritikerne frygtede, at de opstillede mål i for høj grad ville tilgodese erhvervslivets 

interesser i forskningen, og de pegede på at dette ville være problematisk i forhold til idealerne om 

fri og ustyret grundforskning og universiteternes uafhængighed. Det var således grundlæggende de 

samme spørgsmål som i forbindelse med basisbevillingsmodellen, der nu igen var i spil, men nu 

blot i forhold til en ny løsningsmodel. Forskningsminister Jan Trøjborg afviste imidlertid straks, at 

udviklingskontrakterne skulle blive et nyt bevillingssystem, men antydede samtidig mere eller 

mindre tvetydigt, at ambitionsniveauet og præstationerne i kontrakterne alligevel ville få betydning, 

når der skulle træffes fremtidige fordelingsmæssige beslutninger (Andersen 2003: 39).  

 

‟Udviklingskontrakter er ikke et nyt bevillingssystem, økonomistyring med hokus pokus-beskæring af 

basismidler eller snedige omfordelingsmekanismer. Men jeg tror, at enhver forskningsminister – og 

institutionerne - får svært ved ikke at skele til ambitionsniveauet og præstationerne, når der skal 

træffes beslutninger med økonomiske eller bygningsmæssige konsekvenser i fremtiden. Det er måske 

endda ligefrem i samfundets interesse‟ (Trøjborg 1998). 
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Medvirkende til usikkerheden om dette spørgsmål var det ikke mindst, at det officielle udspil fra 

ministerierne med hensyn til de samlede planer om at etablere udviklingskontrakter for 

universiteterne var fraværende i perioden frem til, Trøjborg introducerede dem i Universitets- og 

forskningspolitisk redegørelse fra december 1998 under overskriften ‖nye fleksible styreformer‖. 

Efter de otte måneders uvished var det til gengæld et omfattende og detaljeret oplæg, der her blev 

præsenteret. Også dette forslag blev hurtigt blev mål for omfattende kritik. En hovedindvending var 

i den sammenhæng, at udkastene var alt for detaljerede. Det lød således eksempelvis fra Hanne Foss 

Hansen, der ellers selv havde været med til at foreslå kontraktstyrings-formen tilbage i 1995, at: 

 

"Hele kernen i kontraktstyring er, at politikerne formulerer nogle få mærkesager, de vil have gjort 

noget ved, og som kræver en særlig opmærksomhed. De ting, der i øvrigt foregår, bør der ikke 

lægges rammer for. Alligevel lægger ministeriet op til, at alle aktivitetsområder bliver dækket af 

kontrakten. Det er overstyring. Man mister kontrakternes prioriterings- og opmærksomhedseffekt," 

(ForskerForum 1998). 

 

Ud over at ministeriernes oplæg til de kommende udviklingskontrakter blev kritiseret for at være for 

omfattende og detaljeret, blev oplægget også kritiseret for ikke at bringe klarhed over 

sammenhængen mellem mål og midler. Kritikerne fremhævede det i denne forbindelse som 

problematisk i forhold til at foretage prioriteringer og udarbejde langsigtede strategiplaner, at 

universiteterne ikke kendte de økonomiske vilkår, de kom til at arbejde under. Det var således 

stadig efter lanceringen af det første officielle udspil uklart, i hvor høj grad ministerierne ønskede at 

kæde universiteternes evne til at opfylde udviklingskontrakternes målsætninger sammen med 

universiteternes økonomiske vilkår, således at de universiteter der opfyldte udviklingskontraktens 

målsætninger, blev belønnet økonomisk, og de universiteter, der ikke levede op til målsætningerne i 

udviklingskontrakten, ville opleve økonomiske sanktioner. (Andersen 2003: 46). Et andet helt 

centralt spørgsmål, der stod uafklaret, var spørgsmålet om hvilke parametre og kriterier, der skulle 

lægges til grund for registreringen af graden af målopfyldelse i forbindelse med oprettelsen af 

udviklingskontrakter for universiteterne.  

 

Det fremgik af debatten, at universiteterne generelt havde forventninger om, at de ville ‖få noget ud 

af at indgå udviklingskontrakter‖ - det være sig i form af aftaler med ministerierne om 

budgetstabilitet i kontraktperioden, eller i form af tildelingen af yderligere ressourcer til de 

universiteter, der forpligtede sig til at yde en ekstra indsats i forhold til udviklingskontrakternes 
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målsætninger (Andersen 2003). Departementschef Knud Larsen fra Forskningsministeriet afviste 

imidlertid sammenhængen mellem universiteternes budgetter og indgåelsen af udviklingskontrakter 

for universiteterne (ForskerForum 1998).  

 

I marts måned 1999, cirka fire måneder efter redegørelsen fra 1998, udkom det andet officielle 

udspil fra forskningsministeriet vedrørende udviklingskontrakter for universiteterne: 

‖Udviklingskontrakter for universiteter – stærkere selvstyre, stærkere universiteter‖ 

(Forskningsministeriet 1999). Også i denne publikation fra Forskningsministeriet, afviste begge 

involverede ministerier, at der med udviklingskontrakterne ville blive indført et nyt 

bevillingssystem. 

 

”Det er vigtigt, at universitetet ikke retter ind efter sandsynlige økonomiske gevinster men i stedet 

tager udgangspunkt i kvalitative overvejelser og egne potentialer og muligheder. Med 

udviklingskontrakterne indføres derfor ikke et nyt bevillingssystem. Samtidig er det oplagt, at det 

enkelte universitet, ved at formulere ambitiøse mål og opfylde dem, kan synliggøre og dokumentere 

resultater og behov overfor omverdenen, og ad den vej præge prioriteringen og udviklingen”. 

(Forskningsministeriet 1999: 12). 

 

Det blev af ministerierne fremhævet, at det var et hovedformål med kontrakterne, at de skulle sikre 

institutionernes ansvar for en aktiv udnyttelse af forskningsbaseret viden, ligesom temaer som 

organisationsudvikling, kvalitetssikringsmekanismer, systematiske interne rapporteringssystemer, 

benchmarking og regelmæssig publicering af resultater og nøgletal stod centralt. Det blev også i den 

sammenhæng overordnet fremhævet, at udviklingskontrakterne skulle være med til at løfte 

universiteternes ambitionsniveau, stimulere deres opfindsomhed og forbedre indsatsen på 

kerneområderne (Forskningsministeriet 1999). 

 

Forskningsministeriet tog i den følgende periode en del af kritikken til efterretning, og det lykkedes 

således efter en længere forhandlings- og udarbejdelsesperiode at få udviklingskontrakterne endeligt 

vedtaget i marts måned år 2000. Således kunne Forskningsminister Birthe Weiss (S) sammen med 

Undervisningsminister Margrethe Vestager (R) i marts måned 2000 i publikationen 

‖Udviklingskontrakter for universiteterne – sigtelinier, selvstyre og samfund‖ 

(Forskningsministeriet 2000c) præsentere ti udviklingskontrakter indgået med universiteterne. I den 

endelige udformning af udviklingskontrakterne fandtes der ingen direkte økonomiske incitamenter 
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for universiteterne, og det var da også karakteristisk, at aftalerne i høj grad var blevet udformet på 

institutionernes præmisser. Det var således karakteristisk, at universitetslovsinstitutionerne selv i 

meget høj grad havde fået lov til at bestemme kontrakternes indhold, og at der således var store 

individuelle forskelle mellem de enkelte institutioners kontrakter. Det var derfor primært 

mangfoldigheden, der sprang i øjnene ved en gennemgang af kontrakterne, og det var da også 

kendetegnende, at nogle universiteter primært havde holdt sig til at fastlægge overordnede 

strategiske mål, mens andre havde suppleret de overordnede mål med mere eller mindre fuldt 

udbyggede handlingsplaner (Aagaard 2000). Det skulle imidlertid senere vise sig, at der med den 

‘layering‘-proces af en forholdsvis blød styringsmekanisme, som udviklingskontrakternes første 

generation repræsenterede, var tilføjet endnu et styringsinstrument, som der fra ministeriets side 

efterfølgende gradvist kunne skrues op for. Ved at udforme en indledningsvis forholdsvis marginal 

tilføjelse til det samlede styringssystem lykkedes det dermed at omgå nogle af sektorens centrale 

institutioner, uden at det kom til en større konflikt.    

 

Det forløb, der startede med universiteter i vækst og kulminerede med 50-40-10 modellen samt den 

efterfølgende introduktion af udviklingskontrakterne, var imidlertid ikke det eneste 

forandringsforsøg, der prægede perioden. Parallelt med dette forløb var der også helt fra starten 

betydelige reformbestræbelser forankret i Forskningsministeriet, der barslede med udarbejdelsen af 

såvel en storstilet national forskningsstrategi som en ny rådsreform. Disse forløb, der repræsenterer 

udviklinger på henholdsvis styrings-dimensionen og balance-dimensionen, beskrives i det følgende 

hver for sig.   

 

 

Den nationale forskningsstrategi 

Et af det forholdsvis nye Forskningsministeriums første store selvstændige opgaver var arbejdet 

med den nationale forskningsstrategi. Hvor en del af programinitiativerne i ministeriets første år 

først og fremmest kunne opfattes som en videreførelse af et forskningspolitisk udviklingstræk fra 

tiden før ministeriets oprettelse, var der med planerne om udarbejdelsen af en national 

forskningsstrategi tale om introduktionen af det første ambitiøse selvstændige forskningspolitiske 

virkemiddel. Også dette initiativ var tæt knyttet til bevillingsproblematikken i forhold til 

universiteternes forskning, og blev som en række af periodens øvrige reformforløb iværksat på 

baggrund af OECD-rapporten fra 1995. Selvom det således ligesom det parallelle 
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basisbevillingsmodel forløb i Undervisningsministeriet havde fokus på fordelingen af midler var de 

to initiativer, dog ikke fra starten koordinerede eller på anden måde tænkt sammen. OECD-

evalueringen havde som en af hovedanbefalingerne, at der i forhold til den offentlige danske 

forskningsindsats var behov for en national forskningsstrategi, og den påpegede i den sammenhæng, 

at fordi forskningsindsatsen i et lille land nødvendigvis må være begrænset i forhold til andre 

landes, er det af stor betydning, at der på nationalt plan træffes klare valg om hvilke områder, der 

skal prioriteres højt (OECD 1995). Forskningsministeriet tog straks denne anbefaling til sig, men 

også her kom modsætningsforholdet til Undervisningsministeriet til udtryk. 

Undervisningsministeriet advarede således i sit høringssvar til OECD-evalueringen imod 

centralisme i den kommende forskningsstrategi, idet et forsøg på overordnet faglig prioritering og 

koncentration af den samlede offentlige forskningsindsats ville være risikabelt i forhold til 

foranderligheden, kompleksiteten og internationaliseringen i den videnskabelige, teknologiske og 

økonomiske udvikling (Grønbæk 2001: 151).  

 

Der havde indtil 1993 som nævnt i forrige kapitel i varierende omfang foregået et begrænset og ikke 

særligt systematisk strategiarbejde på de enkelte områder på institutionsniveau, mens mere 

overordnede strategitiltag kun i meget begrænset omfang havde været forsøgt. Som det eneste 

forsøg havde der, som tidligere nævnt, i 1990 været arbejdet med formuleringen af den første 

samlede danske strategiplan, der dog primært fik symbolsk betydning. Frem til den nationale 

forskningsstrategi havde der således reelt ikke været nogen overordnet langsigtet afvejning mellem 

forskellige danske forskningsområder, og beslutningerne om fordelingen af de offentlige 

forskningsmidler var således primært blevet truffet på sektorniveau og/eller på baggrund af 

historiske kriterier. Med basis i det styrkede ministerium og OECD-rapportens anbefalinger blev 

der derfor af regeringen i første omgang nedsat en uafhængig konsulentgruppe, der fik til opgave i 

samarbejde med Forskningsministeriet inden 15. august 1995 at udarbejde en hvidbog, der kunne 

danne grundlag for en bred debat om elementerne i en national forskningsstrategi. Hvidbogen skulle 

omfatte forskningspolitikkens overordnede mål, afledte mål, midler, forskningssystemets 

opbygning og indhold, rammer for prioriteringer og virkeliggørelse af målsætningerne samt det 

fortsatte strategiarbejde (Forskningsministeriet 1995a: 4).  

 

Resultatet blev den kontroversielle hvidbog ‖Forskning i perspektiv‖, hvis hovedbudskab var, at 

den nationale strategi skulle forstærke den overordnede politiske styring af forskningssystemet med 
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henblik på en øget politisk prioritering af forskningsområder med høj kvalitet og samfundsrelevans 

(Forskningsministeriet 1995a). Udarbejdelsen af strategien havde ikke kun til hensigt at påvirke 

programforskningens indhold, men sigtede også imod at påvirke universiteternes interne 

prioriteringer af basisbevillingerne. I forhold til universiteterne fremgik det således af hvidbogens 

afsnit 9.5, at:  

 

”Et universitet (eller fakultet) må tage stilling til, om det ønsker solid forskningsbaseret 

undervisning i en række basale fag, og om dette ønske skal have væsentlig vægt ved fordeling 

af forskningsressourcer, eller om forskningsressourcerne skal koncentreres på områder med 

den højeste kvalitet og på områder, som har afgørende betydning for den faglige profil. 

Universiteternes basisbevillinger eller finanslovsbevillinger er ikke store nok til, at de uden 

tilførsel af yderligere midler kan give mulighed for frontlinieforskning, i hvert fald ikke i de 

dyre eksperimentelle fag. Et universitet kan som mål have at opnå væsentlige bevillinger fra 

forskningsråd, programmer med mere, men dette vil naturligvis føre til indflydelse udefra på 

universitets egen prioritering. Et universitet kan derfor også vælge at lade det være forskernes 

egen sag at finde bevillinger udefra, som muliggør, at de kan være med på internationalt 

niveau. Et universitet må tage stilling til, om det gennem prioriteringer fra sit eget budget vil 

søge at tiltrække midler udefra, eller om bevillinger udefra ikke skal koste universitetet noget, 

måske tværtimod give overskud, som så kan bruges til andre formål. Hvis et universitet 

beslutter, at der i en række redskabsfag gives undervisning af lærere, som ikke forsker i 

væsentligt omfang, må det på anden måde tilgodese de pågældende læreres behov for faglig 

videreudvikling” (Forskningsministeriet 1995a).  

 

Hvidbogen søgte således at italesætte spørgsmålet, om hvordan basisbevillingerne til forskning 

skulle anvendes internt på universiteterne ud fra den grundlæggende præmis, at prioriteringer var 

nødvendige, og at fordeling på baggrund af lighedsprincipper ville gøre det vanskeligt at udføre 

frontlinje-forskning. Tanken med udarbejdelsen af den nationale forskningsstrategi var i den 

forbindelse, at der hermed skulle tilvejebringes nogle strategiske pejlepunkter for universiteterne. 

Det hed således videre i hvidbogen:   

 

”Der bør derfor arbejdes med et sæt vurderingskriterier, og det må i den forbindelse 

overvejes, om udefra kommende bevillinger skal være et af flere mål for kvalitet. Et universitet 

må tage stilling til, om mobile forskningsressourcer som bevillinger til teknisk medhjælp og 

brugsret til lokaler skal være fordelt permanent til forskere, forskergrupper og institutter, 
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eller om de skal fordeles i for eksempel 5-årige perioder på grundlag af intern 

forskningsprioritering og løbende kvalitetsovervågning. Et universitet må tage stilling til 

samarbejdsmuligheder med sektorforskningsinstitutioner og med det private erhvervsliv. 

Universiteterne må endelig tage stilling til, i hvor høj grad og på hvilken måde de vil tage 

opgaver op, som er fastlagt i den nationale forskningsstrategi. De må tage stilling til deres 

bidrag til at sikre faglig dækning og til at sikre de forskningsresultater, samfundet har brug 

for” (Forskningsministeriet 1995a).  

 

Offentliggørelsen af hvidbogen placerede forskningsminister Frank Jensen i centrum af en heftig 

offentlig forskningspolitisk debat, hvor han blev anklaget for at være på jagt efter forskernes frihed 

(Jensen 1996: 36). Oplægget til den nationale strategi udløste således igen den evigt latente konflikt 

mellem forskerverdenen og det politiske system om vægtningen mellem kvalitet og relevans, 

mellem intern og ekstern styring samt spørgsmålet om på hvilket prioriteringsniveau 

bevillingsmæssige beslutninger skal træffes.  Det blev fra forskersamfundets side gjort meget klart, 

at de forskningsinterne kriterier stadig skulle tillægges afgørende betydning i prioriteringen mellem 

forskningsområder (Aagaard 2000). Som det senere vil fremgå, fik denne massive kritik fra 

størstedelen af forskerverdenen da også afgørende indflydelse på den endelige udformning af den 

nationale strategi, hvor Forskningsministeriet i den videre proces påtog sig en mindre 

konfrontatorisk og mere samarbejdsvenlig rolle og samtidig understregede strategiens horisontale 

karakter. Ministeriet trak således lidt i land igen i forhold til hvidbogen og fremhævede på den 

baggrund at udarbejdelsen af en national strategi langt fra skulle være et styringsinstrument. Den 

nationale strategi skulle derimod være en frivillig dialog mellem det forskningspolitiske system og 

de forskningsudførende institutioner. Det var således ifølge ministeriet ikke hensigten, at 

forskningsstrategien skulle gribe direkte ind i hverken universiteternes basisbevillinger eller 

muligheden for at udarbejde selvstændige strategiplaner, men derimod at der på lidt længere sigt 

skulle kunne skabes nogle overordnede forskningspolitiske mål og rammer, som også 

universiteterne kunne og ville forholde sig til i deres planlægning og prioritering på 

forskningsområdet. 

 

Som næste led i processen mod udarbejdelsen af den nationale strategi nedsatte 

Forskningsministeriet i efteråret 1995 13 hurtigarbejdende grupper, der inden for hver sit område 

havde til formål at diskutere og indkredse de områder, hvor en forskningsmæssig indsats kunne 

være særligt relevant eller ligefrem afgørende for samfundets økonomiske, sociale eller kulturelle 
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udvikling. Resultatet blev rapporten ‖Samfundets behov for forskning‖, der med Foss Hansens ord 

‘synes at indeholde en række relativt tilfældigt sammensatte udsagn, hvis indhold er præget af 

formodentlig tilfældigt sammensatte personer, der har arbejdet med en meget kort tidshorisont‘ 

(Forskningsministeriet 1996a; Foss Hansen 1996: 24). Udover denne rapport, der skulle afdække 

efterspørgslen af forskning, blev der også nedsat en række faggrupper, der skulle beskrive 

forskningssystemets udbudsside. Under titlen ‖Forskning i Danmark‖ udsendte 

Forskningsministeriet delrapporter for områderne humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab 

og teknisk videnskab. Faggrupperapporterne er blevet betegnet som gode oversigter og 

kortlægninger af hovedområdernes arbejdsbetingelser, strukturer og profiler, men er ved samme 

lejlighed blevet kritiseret for i mindre grad at være præget af egentlige strategiovervejelser (Foss 

Hansen 1996: 24; Aagaard 2000). Endelig udsendte også det nye Danmarks Forskningsråd på 

baggrund af det foreløbige arbejde sin anbefaling om udformningen af den nationale 

forskningsstrategi til ministeren (Forskningsministeriet 1997b).   

 

På baggrund af dette indledende arbejde blev den endelige nationale forskningsstrategi vedtaget af 

regeringen i december 1996. Ifølge Forskningsministeriet selv var der hermed skabt en forpligtende 

ramme for dansk forskning indeholdende overordnede mål, rammebetingelser og virkemidler. Det 

blev samtidig fremhævet, at strategien skulle sikre, at de store politiske beslutninger om 

forskningsindsatsen blev truffet i en åben dialog og på et mere kvalificeret grundlag end tidligere 

(Forskningsministeriet 1996a: 9). I forhold til hvidbogens fokusering på den politiske styring af 

forskningen var tonen og ambitionsniveauet i den endelige nationale forskningsstrategi således 

betydeligt mere afdæmpet. Det er efterfølgende blevet påpeget, at Forskningsministeriet med 

strategien har forsøgt at træde den vanskelige balancegang mellem det politiske systems øgede krav 

om prioritering over for forskningsverdenens tradition for selvforvaltning, og frihed til selv at vælge 

indhold og mål. I sidste ende blev det tydeligvis ikke den nationale strategis opgave at forrykke 

denne balance afgørende. Det blev derimod først og fremmest et redskab, der skulle give 

Forskningsministeren et bedre grundlag for gennem de såkaldte delstrategier at koordinere de 

eksterne programmidler (Jensen 1996: 37).  

 

Et vigtigt element i den nationale strategi var således beslutningen om, at der på forskningsområder, 

hvor der kunne identificeres særligt vigtige samfundsmæssige behov, skulle udarbejdes 

delstrategier. Delstrategierne skulle udarbejdes i en ‟bottom-up‟-proces med inddragelse af de 
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involverede parter, herunder forskningsinstitutioner, ministerier og brugere. Ved vedtagelsen af den 

nationale strategi forelå der allerede delstrategier på områderne jordbrug, sundhed og miljø og 

energi, mens delstrategier på områderne fiskeriforskning, IT-forskning, materialeforskning og 

bioteknologisk forskning fulgte i årene efter. Disse strategier blev hovedudbyttet af den samlede 

strategiproces, og dermed kom den nationale forskningsstrategi langtfra til at indeholde den 

overordnede emneprioritering af, hvad Danmark skulle forske i, som der tidligt i processen blev lagt 

op til. Det overordnede strategidokument blev således reduceret til en redegørelse om, hvordan 

rammebetingelserne for dansk forskning kunne forbedres. Det betød ligeledes, at den nationale 

strategi i sig selv heller ikke blev det politiske instrument, der kunne sikre Forskningsministeriet 

indflydelse på forskningsmidlerne i de store sektorministerier eller på anvendelsen af 

basisbevillingerne internt på universiteterne. Det viste sig da også i de følgende år, at fordelingen af 

forskningsbevillingerne på tværs af hovedområder grundlæggende blev fastholdt. Som 

nedenstående figur illustrerer skete der i disse år kun mindre forskydninger på tværs af områderne.  

 

Figur 16: FoU-udgifter i den offentlige sektor fordelt på videnskabelige hovedområder, 1967-2006. 
Procent 

 

 

På trods af, eller måske nærmere på grund af, kritikken af de utilstrækkelige strategielementer i den 

endelige udformning af den nationale forskningsstrategi, blev strategiplanen i sin endelige ‖bløde‖ 

version forholdsvist positivt modtaget. Det gjorde sig ikke mindst gældende i det tidligere meget 

kritiske forskningssystem, hvor særligt strategiens ‟bottom-up‟-karakter faldt i forskningsmiljøernes 

smag. Samtidig har Rigsrevisionen i 1998 i en evaluering af forskningsstrategierne (den nationale 

forskningsstrategi og delstrategierne for sundhedsforskning, miljø- og energiforskning og 
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jordbrugsforskning) udtalt, at den nationale forskningsstrategi og delstrategierne indeholder en 

sammenhængende strategisk målfastsættelse og prioritering, som det blev anbefalet af OECD 

(Rigsrevisionen 1998: 26). Dermed var der på dette ømtålelige område fundet en model, der kunne 

accepteres af forskningsverdenens forskellige aktører, men som set fra politisk side var af begrænset 

værdi. Det skulle således også senere vise sig, at øvelsen med udformningen af en national 

forskningsstrategi af denne karakter ikke blev gentaget.   

 

 

Balancen mellem basisbevillinger og eksterne midler 

Som allerede nævnt var det nyoprettede Forskningsministeriums første år overordnet præget af en 

videreførelse af hovedtrækkene af politikudformningen fra før ministeriets oprettelse. Derfor 

forblev bevillingssystemets eksterne streng den absolut vigtigste og mest fremtrædende kanal 

hvorigennem ministeriet kunne påvirke forskningspolitikken i de første to år. Det skete imidlertid 

gennem to delvist modsatrettede processer. På den ene side forsøgte ministeriet ved hjælp af en ny 

forskningsrådsreform at skabe et mere sammenhængende bevillingssystem, hvor der kunne træffes 

langsigtede strategiske prioriteringer, men på den anden sørgede ministeriet gennem 

programpolitikken for at udmønte de tilgængelige midler i stadig mindre øremærkede puljer, der 

dermed øgede fragmenteringen og pluralismen og begrænsede mere langsigtede ambitioner. I 

forhold til dette element af bevillingssystemet skete der således efter Forskningsministeriets 

oprettelse dels en videreførelse af en række af de allerede eksisterende tværgående, strategiske 

programmer, og dels blev der særligt fra 1995 og frem, efter ministeriets organisatoriske styrkelse, 

etableret en lang række nye programmer i form af de såkaldte forskningspakker på forskellige års 

finanslove (Aagaard 2000).   

 

Ny forskningsrådsreform 

I OECD-evalueringen fra 1994 var det i forbindelse med anbefalingen om at udarbejde en national 

forskningsstrategi blevet fremhævet, at en forudsætning for en mere sammenhængende dansk 

forskningspolitik var et mere effektivt forskningsrådgivningssystem. Der var ifølge evalueringen 

behov for et system, der kunne operere på tværs af de forskellige hovedområder og dermed 

samordne initiativerne rettet mod såvel de højere uddannelser som sektorforskningsinstitutionerne 

og de godkendte teknologiske serviceinstitutter. Forskningsministeren nedsatte på den baggrund et 

udvalg vedrørende opfølgning på OECD‘s anbefalinger om forskningsrådgivning med ministeriets 
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departementschef som formand. Målet med dette såkaldte ‖Knud Larsen udvalg‖ var både at skabe 

bedre sammenhæng mellem rådgivningssystemets aktører og samtidig afklare arbejdsdelingen 

blandt dem. Et centralt mål var i den sammenhæng at få udformet rådgivningssystemet, så det 

kunne tage aktivt del i den samtidige udarbejdelse af den nationale forskningsstrategi. Forløbet blev 

dog noget længere end forventet, og den endelige nationale forskningsstrategi forelå derfor inden 

det lykkedes at gennemføre forandringer i forskningsrådssystemet.    

 

Forskningsminister Frank Jensens opfattelse var, at den socialdemokratisk ledede regering siden 

1992 havde skabt en ny forskningspolitisk situation, hvor forskningsrådene kunne og burde påtage 

sig en ny rolle i forskningssystemet. Det var ifølge Frank Jensen forståeligt, at forskningsrådene op 

igennem 1980‘erne havde følt sig nødsaget til at lappe huller inden for den grundlæggende 

disciplinære forskning, som universiteterne ikke selv kunne finansiere som følge af forskydningen 

mod programforskningen. Med genopretningsplanen for basisbevillingerne, der var blevet lanceret i 

form af ‘Universiteter i vækst‘ i 1994, var situationen imidlertid en anden, og det var derfor ifølge 

ministeren på tide, at rådene begyndte at påtage sig et ansvar for at stimulere forskningsområder, 

som gik udover de enkelte fag og institutioner, og som samtidig i højere grad involverede 

erhvervslivets forskning (Grønbæk 2001: 199). 

 

De problemer, der havde præget den forskningspolitiske diskussion op gennem firserne angående 

udformningen af rådgivningssystemet, var således ikke – set fra politisk side - blevet 

tilfredsstillende løst ved reformforsøgene i 1989. Det var derfor en gammel og tilbagevendende 

diskussion, der i 1995 blev taget op, da betænkningen fra ‖Knud Larsen udvalget‖ påpegede 

problemerne ved den uklare arbejdsdeling i rådgivningssystemet. Det blev fremhævet, at den 

forskningspolitiske rådgivning, særligt i forbindelse med den offentligt finansierede forskning, var 

præget af en kompetencefordeling, der ikke var tilstrækkelig klar og entydig, og at der var et 

mangelfuldt kommunikations- og informationsniveau imellem de mange råd og udvalg 

(Forskningsministeriet 1995b). Det blev derfor foreslået, at man nedlagde Forskningspolitisk råd og 

erstattede det med Danmarks Forskningsråd, og at man ved samme lejlighed reducerede antallet af 

statslige forskningsråd. Ved at samle de seks statslige forskningsråd i tre større råd ønskede man 

igen at tilgodese forskningens øgede tværfaglige indhold og behovet om at iværksætte aktiviteter på 

tværs af faggrænser. Samtidig var der også denne gang et udtalt ønske om at reducere bindingerne 

mellem rådene og institutionerne. Anbefalingen om sammenlægningen var dermed nærmest 
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identisk med det forkastede 1989-forslag, og ikke overraskende var der endnu engang udbredt 

modstand mod denne del af forslaget både blandt centrale politiske aktører og i forskningssystemet 

som helhed. Også i forhold til betænkningens anbefalinger i lidt bredere forstand var der 

indvendinger. Undervisningsministeriet fremhævede således i sin kommentar til betænkningen, at 

ændringer i rådsstrukturen ikke måtte anfægte universiteternes selvstyre og herunder friheden til at 

disponere basisbevillinger til forskning (Grønbæk 2001: 156). 

 

Forskningsministeriets lovforslag støttede sig dog alligevel i store træk til denne betænknings 

anbefalede struktur. Det centrale element var, udover sammenlægningen af forskningsrådene, 

oprettelsen af et Danmarks Forskningsråd, der skulle være tættere på Forskningsministeriet og 

klarere afgrænset overfor de ministerielle udvalg. Med det nye rådgivningssystem var 

hovedformålet at etablere en entydig overordnet forskningspolitisk rådgivning, at styrke den 

tværfaglige forskningsrådgivning, samt at tage hensyn til, at der i mange ministerier var opbygget 

en egen forskningsrådgivningsfunktion. Med lovændringen var det således også hensigten at 

inddrage de enkelte ministeriers rådgivende organer i den samlede forskningsrådgivning. Det var 

hermed hensigten at forbedre forskningsministerens muligheder for at skabe sammenhæng i den 

overordnede forskningspolitik.  

 

Ved behandlingen af lovforslaget i Folketinget viste det sig imidlertid, akkurat som i 1989, at der 

kun kunne opnås tilslutning til den del af forslaget, der omhandlede Danmarks Forskningsråd, mens 

modstanden mod sammenlægningsforslaget af de statslige forskningsråd endnu engang var for stor. 

Men hvor problemet i 1989 blot var blevet udskudt med en bestemmelse om, at ‖de nuværende 

forskningsråd fortsætter indtil videre‖, opfordrede Folketinget og Forskningsministeren denne gang 

det nyoprettede Danmarks Forskningsråd til at udarbejde en ny indstilling om forskningsrådenes 

indretning. I stedet for endnu engang at tage fat på den følsomme diskussion om antallet af statslige 

forskningsråd foreslog Danmarks Forskningsråd, at rådene i stedet skulle underlægges en fælles 

bestyrelse. Dette forslag kom i vidt omfang til at præge den endelige lov. Resultatet af de samlede 

reformeringsbestræbelser af det danske forskningsrådgivende system i perioden fra 1995 til 1997 

blev således en struktur fordelt på tre adskilte grupper af organer (Forskningsministeriet 1997c, 

1997d). 
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Øverst stod nu Danmarks Forskningsråd, der blev den overordnede koordinerende instans i 

rådgivningssystemet. Rådet fik ansvaret for den overordnede rådgivning om dansk forskning og 

skulle i alle henseender fungere som det øverste niveau i et sammenhængende rådgivningssystem. 

På næste niveau i systemet bevarede man de statslige forskningsråd, der således fik lov at 

opretholde deres tidligere struktur. De bibeholdte udover fondsfunktionen også rådgivende opgaver 

i forbindelse med forskningsfaglige spørgsmål i forhold til Forskningsministeren, de øvrige 

ministre, Folketinget, offentlige institutioner og Danmarks Forskningsråd. Som noget nyt blev de 

dog med reformen pålagt en strategi- og forvaltningsfunktion udover fonds-, initiativ- og 

rådgivningsfunktionerne. Det virkeligt nye i forhold til de statslige forskningsråd var imidlertid 

oprettelsen af det såkaldte Forskningsforum på baggrund af Danmarks Forskningsråds opfordring 

om dannelsen af en fælles bestyrelse for de seks råd. Forskningsforum skulle fordele opgaverne 

mellem rådene og herunder koordinere og formulere rådgivningen til Danmarks Forskningsråd. 

Vigtigst var det i den sammenhæng, at Forskningsforum var oprettet med særligt henblik på 

varetagelsen af de større strategiske forskningsprogrammer, hvor organet skulle udøve en 

tværgående fondsfunktion ved at nedsætte midlertidige tværfaglige programkomiteer. Endvidere 

skulle dette organ virke som en slags ramme for de offentlige forskningsudvalg. Det er 

efterfølgende blevet fremhævet, at med Forskningsforum var den tværgående og strategiske 

forskningspolitik dermed blevet institutionaliseret inden for forskningsrådene, som ellers tidligere i 

kraft af den klassiske disciplinopdeling havde været præget af en høj grad af sektorisering 

(Grønbæk 1999: 38). Udviklingen kan således også tolkes som et forsøg på at reducere pluralismen 

i sektorprincippet samt et forsøg på tværministeriel koordinering (Foss Hansen 1996: 26). I forhold 

til afhandlingens teoretiske apparat var processerne samtidig endnu et eksempel på hvordan 

fundamentale institutionelle ændringer (i form af nedlæggelsen af rådene) blev afværget, mens 

andre mere marginale tilføjelser bedre kunne accepteres. Det viste sig imidlertid meget hurtigt, at 

den nye struktur trods tilføjelserne ikke kunne løse de eksisterende problemer. Tværtimod så det ud 

til, at nogle af problemerne i forhold til programpolitikken i disse år blot blev forstærket.  

 

Forskydning i programpolitikken 

Problemerne blev først og fremmest tydelige i forbindelse med de såkaldte forskningspakker. 

Igennem forskningspakkerne blev der hvert enkelt år tildelt betragtelige midler til opprioriteringen 

af tematiske områder. På denne måde kom der i disse år et betydeligt antal af nye større eller mindre 

forskningsprogrammer, som var initieret af ministerierne og Folketinget. Administrationen af 
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programmerne var for hovedpartens vedkommende blevet henlagt til statens forskningsråd. Ifølge 

en opgørelse fra slutningen af denne periode (december 1999) var der i 1998 registreret ikke mindre 

end 52 programmer forvaltet af forskningsrådene (Danmarks Forskningsråd 1999a: 32). Det var 

karakteristisk for den daværende udformning af programpolitikken, at alle programmerne krævede 

særskilt håndtering og særlige opslag med indkaldelse af ansøgninger. En del af programmerne var 

fagligt afgrænsede, således at de forvaltningsmæssigt var henlagt til et enkelt af forskningsrådene, 

men for 27 af de 52 programmer var det i 1998 karakteristisk, at de gik på tværs af to eller flere 

forskningsråd. Disse 27 tværrådslige programmer blev administreret af 22 programkomiteer 

(Danmarks Forskningsråd 1999a: 32-33).  

 

Af samme grund var netop disse år også præget af betydelig kritik af programpolitikken i dansk 

forskning. Det blev således ofte blevet fremført, at den udbredte anvendelse af strategiske 

forskningsprogrammer skadede grundforskningen og grundforskningsmiljøerne, og at forskernes 

kvalitetsnormer blev svækket, når finansieringsformerne blev ændret. Samtidig blev det påpeget, at 

det øgede tidsforbrug til ansøgningsudarbejdelse og afrapportering var en ulempe, og ligeledes at 

miljøernes oplevelse af stedse at rette sig ind efter skiftende, kortsigtede forskningspolitiske 

signaler og stadigt flere øremærkede midler kunne rumme en fare for grundforskningen (Floris 

1995: 6-7). Det blev også fremhævet, at når forskningsprogrammernes indhold i højere grad blev 

formuleret i administrative forvaltningsmæssige kredse, var der en stor risiko for, at forskningen 

blev politiseret, samt at de udarbejdede programmer ikke matchede et kvalitativt forskningsmæssigt 

potentiale, fordi bevillingerne ikke blev fordelt efter videnskabelig kvalitet, men snarere efter 

politisk/administrative kriterier (Foss Hansen 1996: 23). 

 

I en analyse af programpolitikken fik den danske måde at organisere forskningsprogrammerne på 

imidlertid en overvejende positiv vurdering (Floris 1995). Om de danske strategiske 

forskningsprogrammer som helhed blev det konkluderet, at hovedindtrykket af dette 

forskningspolitiske virkemiddel var positivt. Det blev fremhævet, at der gennemgående ikke var 

tegn på, at de strategiske forskningsprogrammer havde haft skadevirkninger for grundforskningen 

og grundforskningsmiljøerne, og at der ikke syntes at være sket væsentlige skift i videnskabelig og 

videnskabsteoretisk retning. Ligeledes blev det fremhævet, at der ikke generelt kunne påvises nogen 

faglig udtynding eller kortvarig drejning af forskningsindsatsen. Spørgsmålet er imidlertid, i hvor 

høj grad disse konklusioner kan overføres til brugen af forsknings-programmerne som 
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forskningspolitiske virkemidler efter 1995, hvor det var kendetegnende, at forskningsindsatsen i 

forhold til tidligere blev spredt på flere og mindre programområder.  

 

De samlede udgifter til forskningspakkerne fra perioden 1995-1998 er af Forskningsministeriet 

opgjort til 3.6 mia. kr. (Forskningsministeriet 1998). I perioden frem til 1993 var det, som vist i 

forrige kapitel, karakteristisk for de forskningspolitiske indsatsområder, at områdeprioriteringerne 

primært rettede sig mod teknologisk forskning i bred forstand (teknologisk udvikling, bioteknologi, 

fødevareteknologi, materialeteknologi m.v.), hvilket hovedsageligt manifesterede sig i en række 

store og brede forskningsprogrammer. I perioden efter Forskningsministeriets oprettelse, og særligt 

efter 1995, var det imidlertid karakteristisk, at indsatsen gennem forskningspakkerne blev rettet 

mod mindre og snævrere områder. Det blev da også fremhævet af Danmarks Forskningsråd, at 

forskningspakkerne havde præg af at være sat sammen af relativt små satsninger på mange og ikke 

altid sammenhængende områder (Danmarks Forskningsråd 1999a: 13).  

 

Figur 17: Andel af FoU-udgifterne i den offentlige sektor, der er eksternt finansieret; andele for de 

enkelteinstitutionstyper og samlet for den offentlige sektor, 1993-2001. Procent 

 

Som fremhævet i kapitel 3 var perioden frem til 1993 karakteriseret ved en betydelig vækst i 

programmidlerne, der blev mere end fordoblet fra 1983 og frem. Ved et nærmere eftersyn kan det 

dog konstateres, at der var en tendens mod en stagnation i væksten af programmidler mod 

slutningen af perioden. Det kan konstateres, at denne tendens fortsatte i perioden frem mod 

årtusindeskiftet, således at programmidlernes andel af universiteternes samlede forskningsmidler 

også efter Forskningsministeriets oprettelse lå nogenlunde konstant. På grund af den tidligere 
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nævnte begrebsmæssige usikkerhed i forhold til klassificeringen af forskellige typer af 

forskningsprogrammer findes der ikke nogen entydig opgørelse over de særligt øremærkede 

forskningsprogrammers andel af de samlede offentlige forskningsmidler. Det er således uklart, hvor 

stor en del af de eksterne midler, der var egentlige øremærkede programmidler, og hvor stor en del 

der blev udgjort af forskningsrådenes frie midler. Trods usikkerheden blev denne fordeling af 

midler i denne periode fra både politisk side og fra Dansk Forskningsråd anset som passende, og det 

blev anbefalet fra begge sider, at det skulle tilstræbes at bevare den eksisterende balance (Danmarks 

Forskningsråd 1999a). Både i og uden for forsknings-systemet var der dermed enighed om, at 

programmerne i hvert fald ikke skulle udgøre en større del af universiteternes forskningsindsats, end 

de allerede gjorde.   

 

Selvom der tilsyneladende var fundet et relativt stabilt niveau for balancen mellem basis- og 

programmidler var kritikken mod programpolitikken imidlertid stadig betydelig. Dels var der 

særligt internt fra forskningsverdenen en udbredt kritik af programformen i sig selv med 

udgangspunkt i de ovenfor fremførte argumenter, dels var der en bredere formuleret kritik rettet 

mod måden, programpolitikken blev udformet på i de seneste år. Kritikken rettede sig her i særlig 

grad mod en tendens imod en øgning i antallet af såkaldte ‖cigarkasser‖. Blandt andet Danmarks 

Forskningsråd var i den forbindelse ude med kritik af den eksisterende programpolitik. Rådet 

fastslog i sin årsrapport fra 1999, at antallet af ‖cigarkasser‖ i de statslige forskningsråd havde været 

stærkt voksende gennem de foregående 10 år. Som nævnt var det navnlig forskningspakkerne 

kombineret med etableringen af Forskningsforum med en lang række programkomiteer, der havde 

medført en stigende kompleksitet i finansieringssystemet. Danmarks Forskningsråd var af den 

opfattelse, at små forskningsprogrammer på fagbestemte smalle områder næppe havde den effekt, 

som var tilsigtet i forhold til at styrke forskningen inden for programområdet. Det skyldes blandt 

andet, at de forskningsfinansierende organer måtte antages, alt andet lige, at give lavere prioritet til 

en ansøgning inden for et område, der i forvejen var begunstiget med programmidler. Tendensen til 

en sådan udjævning i forskningsrådenes virksomhed var, efter Danmarks Forskningsråds opfattelse, 

betydelig (Danmarks Forskningsråd 1999a: 39). En anden uheldig virkning af væksten i små smalle 

programmer var, at konkurrencen for sådanne programmer gennemsnitligt var for lille med den 

konsekvens, at der var problemer med at opretholde en tilfredsstillende kvalitet. Derudover 

påpegede Foss Hansen, at processernes forløb omkring programmernes udformning syntes at rejse 

en usikkerhed om programmernes kvalitet indadtil i forskningsrådssystemet, samtidig med at der 
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blev sat spørgsmålstegn ved programmernes legitimitet, idet de blev opfattet som på forhånd 

tiltænkt at begunstige udvalgte forskningseksterne interesser og i nogle sammenhænge også 

udvalgte forskningsmiljøer (Foss Hansen 1996: 23). Også hvad angik faren for 

grundforskningsmiljøerne, svækkelsen af kvalitetsnormerne, det øgede tidsforbrug og de 

kortsigtede politiske signaler, måtte det antages, at tendensen mod flere og mindre 

forskningsprogrammer var med til at øge relevansen af denne kritik af udformningen af 

programpolitikken.  

 

Endeligt stillede Danmarks Forskningsråd også spørgsmålstegn ved væksten i basisbevillingerne. 

De fremhævede i den sammenhæng, at der, selvom der først og fremmest i forbindelse med 

initiativet ‖Universiteter i vækst 1994-1998‖ for universitetsforskningen som helhed været en 

begrænset vækst i de årlige bevillinger, var usikkerhed om hvorvidt denne stigning var reel. 

Konklusionen var ikke entydig, med rådet kunne i hvert fald ikke afvise, at der i samme periode på 

andre områder var sket en udhulning af universiteternes forskningsbevillinger, som det blandt andet 

var blevet fremhævet af Rektorkollegiet. Danmarks Forskningsråd fremhævede en række faktorer, 

der kunne støtte denne opfattelse (Danmarks Forskningsråd 1999a: 52-53).  

 

Programbølgen havde dog også i disse år en anden konsekvens i form af introduktionen af 

overhead-begrebet. Allerede i 1980‘erne havde universiteterne indført et administrationsbidrag på 

3,1 pct. for bevillinger udefra, hvilket kan ses som en forløber for overhead-systemet. 

Administrationsbidraget omfattede dog ikke bevillinger fra forskningsrådene. Samtidig blev det 

også i stigende grad almindeligt, at bevillinger udefra omfattede midler til installationer, 

bygningsændringer med mere. Det var imidlertid først i 1995, at overhead begyndte at blive en 

betydende faktor i bevillingssystemet rettet mod universitetsforskningen. På dette tidspunkt 

fastlagde Finansministeriet, at der fremover skulle betales et overheadbidrag på 20 pct. for 

bevillinger til universiteterne fra statslige finansieringskilder. Forskningsrådene fik imidlertid 

kompensation i deres budgetter for denne øgede omkostning, så det ikke umiddelbart fik 

konsekvenser for størrelsen eller antallet af deres bevillinger. Andre statslige finansieringskilder 

(herunder Danmarks Grundforskningsfond) fik dog ikke kompensation (Olesen Larsen 2010: 122).  
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Fornyet diskussion om kriterier  

Afslutningsvis i denne periode blussede diskussionerne om kriterier for fordelingen af 

basisbevillingerne igen op. Det delvist kuldsejlede forløb omkring basisbevillingsmodellen i 

perioden frem mod 1998 og den efterfølgende introduktion af udviklingskontrakterne som 

styringsinstrument betød således ikke, at diskussionen om kriterier var død. Mod slutningen af 

perioden fik den liv igen af to kanaler, der begge skulle vise sig at få betydning på lidt længere sigt. 

Det skete på den ene side i forbindelse med vedtagelsen af den såkaldte principaftale for 

forskningen, der blev vedtaget i 2000, og som efterfølgende førte til Forskningskommissionens 

betænkning og dermed reaktiveringen af en række centrale forskningspolitiske diskussioner. Dette 

forløb afdækkes indledningsvist i næste kapitel. På den anden side skete det også internt i 

Undervisningsministeriet, hvor man endnu en gang forsøgte at finde en kvalitetsorienteret model, 

der kunne benyttes i forbindelse med fordelingen af basisbevillinger til universiteterne. 

Undervisningsministeriet kom således mod slutningen af denne regeringsperiode på banen med et 

forslag med betegnelsen: ‘Udviklingsorienteret fordeling og anvendelse af midler på 

universiteterne‘, hvor også Forskningsministeriet og Finansministeriet havde taget del i processen. 

Modellen foreslog, at der i tillæg til de kvantitative elementer fra marginalbudgetteringsmodellen 

(50-40-10 modellen), skulle indsættes et kvalitativt element, hvor et internationalt panel skulle 

vurdere og kommentere universiteternes forskningsplaner og aktiviteter. Modellen skulle gælde for 

nye basismidler. Et centralt element skulle her være formuleringen af forskningsmæssige 

satsningsområder af universiteternes centrale ledelsesorganer. Hovedideen med forslaget var ifølge 

en artikel i ForskerForum, at det internationale panel direkte og indirekte skulle tvinge 

universiteterne til internt at prioritere hårdere, end det var tilfældet (ForskerForum 2001). 

Forskningsministeriet fremhævede i den sammenhæng, at forslaget først og fremmest var motiveret 

af vanskelighederne ved at ændre på historisk fastsatte prioriteringer på tværs af fakulteter og 

hovedområder. Der var ifølge ministeriet ikke nogen interne mekanismer, der kunne sikre, at de 

mest solide, vækstorienterede eller fremadrettede forskningsmiljøer og faglige satsninger ville 

modtage de nødvendige midler. Med oprettelsen af en rektorpulje gennem en ny model var det 

derfor hensigten at universitetet i dialog med et internationalt panel skulle blive i stand til at 

foretage denne type af prioriteringer. Dermed var der i realiteten tale om en reaktivering, af det der i 

rapporten om marginal budgettering blev betegnet som en policy pulje, der skulle benyttes til 

strategiske formål. Planerne blev imidlertid afbrudt af folketingsvalget i 2001, der førte til et 

regeringsskifte, hvor den socialdemokratisk ledede Nyrup Rasmussen-regering måtte vige pladsen 
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for en ny borgerlig koalition med Fogh-Rasmussen i spidsen. Som det følgende kapitel vil vise, 

valgte den nye Videnskabsminister, Helge Sander (V), ikke at samle denne bold op i første omgang. 

På lidt længere sigt kom der imidlertid med den såkaldte UNIK-model, der udsprang af 

Globaliseringsstrategien, et nyt element til forskningsbevillingssystemet, der mindede meget om 

dette forslag.     

 

Afslutningsvis skal det fremhæves, at der mod slutningen af denne periode begyndte at ske en 

forskydning i de samlede offentlige forskningsbevillinger i retning af universitetsforskningen. Hvor 

der helt fra starten af 1970‘erne og frem til slutningen af 1990‘erne havde været en nogenlunde 

parallel udvikling i bevillingerne til henholdsvis universitetsforskningen og den kategori, der 

betegnes som ‘øvrig offentlig forskning‘ viste der sig fra omkring 1999 og frem en begyndende 

forskydning mod universitetsforskningen, som nedenstående figur illustrerer. Der var således tale 

om et forvarsel om, at det sektorrelevante ide-system var ved at miste terræn.  

 

Figur 18: FoU-udgifter i den offentlige sektor fordelt på institutionstype, 1993-2001, mio. kr. Faste 
2006-priser 

 

 

Som næste kapitel vil fremhæve, skulle denne forskydning i balancen mellem 

universitetsforskningen og sektorforskningen vise sig at være indledningen til en langt mere radikal 

forskydning, der kom til at præge den kommende periode.  
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Sammenfatning på perioden 1993-2001 

Som det foregående kapitel viste, havde der omkring starten af 1990‘erne bredt sig en opfattelse af, 

at grænsen for forskydning i retning af programmidler var ved at være nået. Samtidig var det 

lykkedes at få vedtaget en ny styrelseslov, der blandt andet havde til hensigt at styrke 

universiteternes ledelseskapacitet samt i højere grad at orientere institutionerne mod det omgivende 

samfund. Dermed var både spørgsmålet om balance-dimensionen og spørgsmålet om den interne 

ledelses-dimension for en tid trængt i baggrunden. Det var således ikke overraskende, at perioden 

fra 1993 og frem til årtusindeskiftet først og fremmest kom til at dreje sig om kriterie-spørgsmålet 

samt om mulighederne for at styrke de eksterne styringsmuligheder i forhold til anvendelsen af 

basisbevillingerne. I forhold til kriterie-dimensionen skete det gennem et langvarigt 

forhandlingsforløb, der endte med introduktionen af den såkaldte 50-40-10-model som en marginal 

tilføjelse til det eksisterende historisk baserede allokeringssystem. I forhold til de eksterne 

styringsmuligheder trådte særligt arbejdet med den nationale strategi samt introduktionen af 

udviklingskontrakter frem som eksempler på opprioriteringen af denne dimension. Ingen af 

initiativerne fik dog helt det udfald, der fra starten fra politisk side havde været sigte imod. Derfor 

drejede fokuseringen sig igen mod såvel ledelses-dimensionen som balance-dimensionen mod 

slutningen af perioden. Der var dermed ved indgangen til den følgende periode lagt op til yderligere 

forandringer på alle dimensioner. I det følgende redegøres der relativt udførligt for udviklingen 

inden for kriterie-dimensionen, hvor fokus på baggrund af det indlejrede case-studie ikke blot rettes 

mod forandringernes karakter, men også mod de faktorer, der kan bidrage til at forklare forløbets 

udfald. Derefter redegøres der mere overordnet for udviklingerne inden for de to øvrige 

dimensioner, inden der afslutningsvist fokuseres på den institutionelle status ved udgangen af 

perioden og kigges fremad mod den følgende periode.  

 

Kriterie-dimensionen  

1990‘erne blev perioden, hvor kriterie-diskussionen for alvor blussede op igen, efter at den havde 

ligget mere eller mindre underdrejet siden budget-reformens gennemførelse. Godt nok havde der 

løbende været diskussioner af spørgsmålet om udformningen af forskellige allokeringsmodeller, 

som de foregående kapitler har vist, men det var ikke diskussioner, der reelt udmøntede sig i 

konkrete reformforsøg. Det ændrede sig i 1994 med Undervisningsministeriets genopretningsplan 

‘Universiteter i vækst‘.  
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Der var med planen indledningsvist tale om introduktionen af en policy-ide om udformningen af en 

præstationsbaseret basisbevillingsmodel, der var formuleret i så generelle vendinger, at den kunne 

appellere til mange aktører og indpasses i forskellige bagvedliggende ide-systemer. Samtidig 

sigtede den mod at ændre en model, der havde ringe legitimitet i kraft af den ‘ad hoc‟-baserede 

udvikling, der havde præget det forudgående årti. De involverede aktører havde dog vidt forskellige 

grunde til at støtte introduktionen af en sådan model. Undervisningsministeriet og universiteterne 

havde brug for en ide, der kunne legitimere stigninger i basisbevillingerne og sikre den 

forskningsbaserede undervisning, men de var ikke i udgangspunktet interesserede i at det skulle føre 

til store omfordelinger mellem institutionerne eller interne forskydninger mellem universiteternes 

opgaver. Udgangspunktet var her først og fremmest Humboldt-modellen. Reformintentionerne var 

imidlertid overvejende defensivt begrundet som følge af et pres, der kom udefra. Presset kom af to 

kanaler og fra to forskellige ide-systemer. På den ene side ønskede Finansministeriet med 

udgangspunkt i ‟New Public Management‟ ide-systemet en model, der kunne sikre ‘accountability‘, 

transparens, ‟value for money‟ og konkurrence. OECD og Forskningsministeriet ønskede på den 

anden side en model, der førte til koncentration af midler på strategiske områder og som kunne 

bidrage til at skabe vækst. Udgangspunktet var her det innovationspolitiske ide-system. Der var 

derfor indledningsvist tale om et betydeligt eksternt forandringspres fra såvel nationale som 

internationale aktører, samt tale om en ide præget af en så høj grad af elasticitet, at den formuleret 

på dette abstraktionsniveau formåede at samle forskellige aktører og nedtone latente konfliktlinjer. 

Der syntes derfor indledningsvist at være gode forudsætninger for at ændre (dele af) systemet.  

 

De latente konfliktlinjer blev imidlertid tydelige i det øjeblik, der skete en bevægelse fra den relativt 

abstrakte ide-formulering i ‘Universiteter i vækst‘ til spørgsmålet om konkret model-udformning, 

hvor det første bud kom med den såkaldte principskitse. Undervisningsministeriet tog med det 

første udspil udgangspunkt i den engelske model, der på dette tidspunkt var den mest kendte 

internationale model, men allerede her begyndte problemerne og de underliggende konfliktlinjer at 

træde frem. Universiteterne som helhed var skeptiske over for den engelske model af flere årsager. 

Dels mente de, at erfaringerne fra England var negative. Dels mente de, at den foreslåede model var 

for ressourcekrævende og svær at håndtere administrativt, og dels mente de at den var uegnet til et 

lille sprogområde med få universiteter. Derudover var der også forhold ved den eksisterende 

institution, der virkede som barrierer for omfattende forandringer. Der var her dels tale om 

traditionelle Humboldt-idealer om forskningsbaseret undervisning, dels skepsis over for forsøg på 
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kvantificering af kvalitetsbegrebet, og endelig dels barrierer knyttet til den institutionalisering af 

fordele for visse universiteter, der var en integreret del af det eksisterende system. Der var i den 

forbindelse fra starten uenighed mellem universiteterne i forhold til, om man ønskede en 

udligningsmodel eller en kvalitetsmodel. 

 

Som følge af disse barrierer blev der i de følgende faser formuleret helt nye løsningsforslag, der 

stort set ikke byggede på andre landes modeller. Der var igen tale om meget løst formulerede 

forslag, hvilket formentlig var årsagen til at de i første omgang kunne samle enighed, men som også 

betød at der hurtigt opstod uklarheder og uenigheder. Generelt var der ikke med de følgende 

modeller tale om nogen videre teoretisk fundering, og processen syntes i det hele taget at være 

præget af begrænset viden om udfordringerne i forhold til udformningen af denne type modeller. De 

nye forslag var samtidig stadig meget ressourcekrævende og i mindre grad i samklang med 

dominerende forvaltningspolitiske ideer. Endelig var der også multiple konfliktlinjer mellem 

forskellige aktørgrupper; dels mellem Undervisningsministeriet og universiteterne; dels internt 

mellem universiteterne, dels internt på universiteterne; og endelig i sidste fase også på det politiske 

niveau. I den sammenhæng var det ligeledes karakteristisk for forløbet, at der hele vejen igennem 

var stor uenighed om hvilke problemer modellen i det hele taget skulle løse. Det var således uklart, 

om processen handlede om legitimering af basismidlerne, bagudrettet belønning, skabelsen af et 

fremadrettet strategisk incitament, udligning af forskelle mellem institutionerne, sikringen af den 

forskningsbaserede undervisning, opprioritering af videnspredningselementet eller noget helt andet.  

 

I sidste ende blev det et folketingsvalg, der satte en stopper for forløbet, men inden da var så godt 

som alle de forudsætninger, der inden forløbet pegede i retning af muligheden for at gennemføre 

større forandringer, smuldret. Ressortændringen blev derfor blot en bekvem anledning for 

Forskningsministeriet til at terminere et forløb, der var kørt uhjælpeligt af sporet og havde mistet 

enhver opbakning på alle niveauer. Dertil kom, at Forskningsministeriet fra starten havde haft andre 

ønsker til modellen, end dem der blev dominerende, samt at ministeriet i øvrigt allerede havde en 

anden model klar i form af udviklingskontrakterne. Der var dermed tale om et komplekst samspil 

mellem en række forskellige faktorer, der bidrog til at begrænse, transformere og i sidste ende 

næsten blokere for Undervisningsministeriets reformplaner. 
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Denne konfliktfyldte del af processen gjaldt imidlertid kun modellens kvalitative element, mens der 

i al ubemærkethed blev opnået enighed om det, der senere skulle blive kendt som 50-40-10-

modellen. Trods processens overordnede karakter var der således alligevel tale om ‟layering‟ af et i 

første omgang næsten overset element, der senere skulle vise sig at få ganske stor betydning for 

fordelingen af basismidlerne overordnet set, og som ligeledes kom til at spille en afgørende rolle i 

forhold til det tilsvarende forløb, der dækkes i kapitel 10.     

 

Balance-dimensionen 

I forhold til balance-dimensionen var det fra starten af perioden opfattelsen, at basisbevillingerne 

gennem den foregående periode var blevet (for) voldsomt trængt, og at det ville være 

uhensigtsmæssigt at fortsætte forskydningen i retning mod programmidler. Frem for at fokusere på 

den overordnede balance mellem basismidler og eksterne bevillinger kom perioden i stedet til at 

handle om selve kompositionen af den eksterne streng. Ønsket var ikke mindst at sikre, at 

forskningsrådsbevillingerne blev uddelt i større portioner og mere strategisk. I praksis gik 

udviklingen imidlertid i den stik modsatte retning fra midten af 1990‘erne, hvor de store strategiske 

programmer i højere og højere grad blev afløst af de mindre, snævrere og mere kortsigtede 

forskningspakker. Det var i den forbindelse ligeledes karakteristisk, at det igen blev 

forskningsrådene, der i overvejende grad kom til at forvalte programmidlerne, i modsætning til den 

foregående periode, hvor midlerne i vidt omfang blev forvaltet i programkomiteer uden for de 

traditionelle råds rækkevidde. Mod slutningen af perioden opstod der voksende kritik af 

bevillingssystemets eksterne strenge, hvor særligt brugen af de såkaldte cigarkasser blev opfattet 

som særdeles uhensigtsmæssig.  

 

I teoretiske termer var denne periode således i forhold til balance-dimensionen overordnet 

karakteriseret ved kontinuitet, men under denne kontinuitet i forholdet mellem basismidlerne og de 

eksterne bevillinger var der alligevel tale om en omformning i programmernes udformning. I 

forhold til selve forandringsformerne var det i denne forbindelse ligeledes karakteristisk, at der ikke 

kunne samles tilslutning til en markant institutionel forandring af rådsstrukturen i forbindelse med 

forsøgene på at nedlægge de eksisterende faglige forskningsråd, men at der til gengæld stadig var 

mulighed for at komme igennem med mere marginale tilføjelser og forskydninger.  

 

 



311 

 

Ledelses/styringsdimensionen 

Hvor der i forhold til både kriterie-dimensionen og balance-dimensionen var tale om mindre 

forandringer, var situationen noget anderledes på den sidste dimension. Periodens største 

forandringer kunne således observeres på den eksterne styringsdimension, hvor både udarbejdelsen 

af den nationale forskningsstrategi og introduktionen af udviklingskontrakterne repræsenterede en 

‟layering‟ af nye institutionelle elementer. Det var imidlertid karakteristisk for begge elementer, at 

de endte op i en blødere version end Forskningsministeriet oprindeligt havde lagt op til, hvilket i høj 

grad må tilskrives øvrige aktørgrupper, der i form af Undervisningsministeriet, forskningsrådene og 

universiteterne havde held med at modificere de oprindelige idemæssige forandringsimpulser. 

Selvom de to elementer således ikke kunne karakteriseres som stærke styringsredskaber, var de dog 

begge med til at opprioritere orienteringen mod udformningen af strategier både internt og eksternt i 

forhold til universiteterne, og de bidrog således begge til en styrkelse af forandringspresset i forhold 

til interne prioriteringer af forskningsindsatsen på universiteternes forskellige ledelsesniveauer. Der 

var således af flere kanaler et voksende pres mod koncentration af midler såvel internt som eksternt. 

Trods dette voksende pres var det imidlertid stadig opfattelsen hos både Forskningsministeriet og 

andre eksterne aktører, at universiteterne under den eksisterende ledelseslov ikke kunne gå 

tilstrækkeligt langt i den ønskede retning, og forandringspresset mod endnu en reformering af 

styrelsesloven blev således yderligere forstærket de sidste år frem mod årtusindeskiftet.      

 

Institutionel status ved udgangen af perioden 

Perioden fra 1993 til 2000 var således præget af en række mindre forandringer på alle tre 

dimensioner, der hver for sig syntes at være af begrænset betydning, men som ikke desto mindre i 

overvejende grad pegede i samme retning, og tilsammen førte til en vis grad af omformning af 

basisbevillingssystemet. Bevægelserne på alle tre dimensioner øgede således presset mod 

prioriteringer af forskningsindsatsen og koncentration af midler på færre og større satsninger. Der 

var overordnet set tale om en bevægelse opad i systemet i forhold til spørgsmålet om hvor de 

centrale prioriteringsbeslutninger skulle træffes. Set fra politisk side var disse gradvise og delvist 

usynlige forandringer imidlertid ikke tilstrækkelige, og der var dermed ved udgangen af perioden et 

stærkt akkumuleret forandringspres, der pegede i retning af nye omfattende reform-forsøg i forhold 

til såvel kriterier og balance som den interne ledelses-dimension og den eksterne styrings-

dimension.  
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I forhold til spørgsmålet om bagvedliggende ide-systemer repræsenterede perioden således en 

yderligere overlejring af Humboldt-modellen. Både det forvaltningspolitiske- og det 

innovationspolitiske ide-system vandt yderligere indpas på den universitets- og forskningspolitiske 

scene, men det var samtidig også en periode, der viste hvilken grad af sporafhængighed, der 

knyttede sig til de traditionelle modeller. Det var således tydeligt, at traditionelle værdier og ideer i 

høj grad bidrog til at opbløde forandringsimpulserne. Det gjorde sig særligt gældende i forhold til 

basisbevillingsmodellen, i forhold til den nationale strategi, og i forhold til udviklingskontrakterne. 

At det kunne lade sig gøre var ikke mindst en konsekvens af, at der stadig i systemet som helhed var 

stærke bærere af traditionelle ideer på flere niveauer. På ministerielt niveau var der ganske vist med 

Forskningsministeriets oprettelse blevet institutionaliseret en tydelig eksponent for det 

innovationspolitiske ide-system, ligesom Finansministeriet i stadig stigende grad søgte at udbrede 

det forvaltningspolitiske ‟New Public Management‟-ide-system til flere og flere områder af 

universiteternes samlede styringssystem. Med Undervisningsministeriet var der imidlertid også en 

ministeriel eksponent for mere klassiske universitetspolitiske ideer, og netop denne modvægt i det 

ministerielle system kan bidrage til at forklare vanskelighederne ved at gennemføre mere 

vidtgående forandringer. Det er i den sammenhæng ligeledes centralt, at Undervisningsministeriet 

på både forskningsrådsniveau og på universitetsniveau havde stærke allierede, der ligeledes bidrog 

til at transformere forandringsimpulserne.  

 

Denne situation skulle imidlertid snart komme til at ændre sig. Som det næste kapitel vil vise, kom 

der i den følgende periode til at ske væsentlige forskydninger i aktørsammensætningen på alle disse 

niveauer, hvilket åbnede muligheder for yderligere forandringer i forhold til alle afhandlingens 

analyse-dimensioner.  
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10. Perioden 2001-2010 

 

 

Indledning 

I forlængelse af udviklingen i 1990‘erne, der blev gennemgået i forrige kapitel, skal der i dette 

kapitel fokuseres på analysens sidste afsluttende periode fra 2001 til 2010. Gennemgangen af denne 

periode vil være lidt mere omfattende end de foregående, hvilket hænger sammen med såvel det 

store antal reformer, der er blevet gennemført i det seneste årti, som mængden af tilgængelige kilder 

og diskussionernes aktualitet.  

 

Som beskrevet i forrige kapitel var 1990‘erne præget af høj reformintensitet, men det var samtidig 

karakteristisk, at hovedparten af forløbene set fra et politisk perspektiv endte delvist uforløste i 

forhold til spørgsmålene om fordelingen og anvendelsen af universiteternes forskningsmidler. Det 

gjorde sig gældende i forhold til basisbevillingsmodellens kriterier, hvor det kun lykkedes at nå til 

enighed om en række kvantitative indikatorer til marginalbudgettering; det gjorde sig gældende i 

forhold til forskningsrådsreformen, hvor det ikke lykkedes at ændre rådssammensætningen; det 

gjorde sig gældende i forhold til den nationale forskningsstrategi, der blev relativt uforpligtende; og 

endeligt gjorde det sig delvist gældende i forhold til udviklingskontrakterne, der i første generation 

primært blev udformet på institutionernes præmisser. Indledningen til denne sidste periode omkring 

årtusindeskiftet var derfor karakteriseret ved et akkumuleret forandringspres, der for alvor begyndte 

at manifestere sig omkring Forskningskommissionens Betænkning, og som fra oprettelsen af 

Videnskabsministeriet og frem begyndte at udmønte sig en række konkrete reformer. I modsætning 

til i 1990‘erne skulle det imidlertid vise sig, at der i denne periode kunne gennemføres reformer, der 

på afgørende vis ændrede en række ellers meget stabile institutionelle strukturer. Som kapitlet vil 

vise gjorde det sig gældende i forhold til styrelsesloven rettet mod universiteterne, 

forskningsrådssystemet, institutionslandskabet og til en vis grad også i forhold til udformningen af 

nye basisbevillingskriterier.  
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I dette kapitel vil der som i det foregående være to niveauer i analysen. Der er på den ene side tale 

om en fortsættelse af den brede analyse med fokus på forandringsformer og bagvedliggende ide-

systemer. På den anden side er der også som i kapitel 9 et mere detaljeret case-studie indlejret i den 

brede analyse. Fokus er her på forløbet fra 2005 til 2009, hvor spørgsmålet om kriterier for 

fordelingen af basisbevillingerne igen kom på dagsordenen, og hvor der til sidst blev opnået 

enighed om introduktionen af en bibliometrisk model som et nyt element i den eksisterende 

basisbevillingsmodel. Der fokuseres i kapitlet indledningsvist på forspillet til reformbølgen, hvor 

den samlede ramme for de følgende initiativer blev fastlagt, inden der i det følgende mere 

indgående redegøres for de forskellige reformforløb, der har præget perioden.     

 

 

Forspil til reformbølgen 

Skal der vælges en eksakt dato for startskuddet til den reformbølge, der har karakteriseret dansk 

forskningspolitik i perioden fra årtusindeskiftet og frem til 2010, er det ikke dagen for 

regeringsskiftet i slutningen af 2001 og herunder overdragelsen af den universitets- og 

forskningspolitiske dirigentstok til Videnskabsminister Helge Sander, der træder frem. Det er i 

stedet snarere den 24. maj 2000, hvor Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Centrum Demokraterne, Det Radikale Venstre, Kristeligt 

Folkeparti og Frihed 2000 indgik en principaftale om forskningen under den daværende 

socialdemokratiske forskningsminister Birthe Weiss (Forskningsministeriet 2000a). Et af 

elementerne i aftalen var beslutningen om at iværksætte et samlet kommissionsarbejde, som under 

ét kunne vurdere behovet for fornyelse og sammenhæng mellem de fire hovedlove på 

forskningsområdet: universitetsloven, sektorforskningsloven, loven om forskningsrådgivning og 

loven om Danmarks Grundforskningsfond. 

 

Nedsættelsen af kommissionen fik en række af de diskussioner, der havde præget 1980‘erne og 

1990‘erne til at blusse op igen, men i modsætning til tidligere kunne der nu i højere grad end 

tidligere anes en begyndende konsensus om såvel en helt grundlæggende præmis for diskussionerne 

som en række mere specifikke problemopfattelser og løsningsmodeller. En lang række af disse 

diskussioner var eksplicit eller implicit relateret til spørgsmålet om finansieringen af 

universitetsforskningen, og herunder spørgsmålet om hvilket omfang basisbevillingerne skulle 

have, hvordan de skulle fordeles, samt hvilken grad af intern og ekstern styring, der skulle rettes 
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mod anvendelsen af dem. Perioden frem til lanceringen af Forskningskommissionens betænkning 

blev med dette udgangspunkt domineret af en serie af udspil fra centrale aktører med en 

overraskende høj grad af enighed om centrale udfordringer for universitets- og forskningspolitikken 

og ikke mindst om forskningspolitikkens betydning i et bredere politisk perspektiv. Den gryende 

enighed, der var baseret på en fælles opfattelse af forskningens rolle i samfundet og som i øvrigt var 

helt i overensstemmelse med dominerende internationale tendenser, lagde efterfølgende grunden for 

den første Fogh-regerings oprettelse af et fælles Ministerium for Videnskab, Teknologi og 

Udvikling og bidrog ganske tydeligt til at forme det nye ministeriums dagsorden og store udspil. De 

nye forskningspolitiske ideer der, som kapitlet vil vise, så at sige var formuleret på forhånd af 

Forskningskommissionen og eksterne ‘stakeholdere‟, blev i den nye regering samlet op af 

Statsministeriet, Finansministeriet og Økonomi & Erhvervsministeriet, der tilsammen ikke blot 

omsatte forandringsimpulserne til en overordnet politisk forståelsesramme, men også ganske 

præcist skitserede de kommende reformer, som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Innovation 

fik ansvaret for at føre ud i livet.           

 

Nedsættelsen af Forskningskommissionen blev således startskuddet til godt 1½ års intensiv 

universitets- og forskningspolitisk debat. Særligt fra starten af 2001 kom der fart i diskussionerne 

om udformningen af en fremtidig forskningspolitik, da en række tunge interessenter begyndte at 

melde sig på banen for - allerede mens kommissionsarbejdet foregik - at søge at dreje dagsordenen i 

ønsket retning. Det var i den sammenhæng særligt bemærkelsesværdigt, hvordan samtlige bidrag til 

debatten startede med næsten enslydende konstateringer af de tilsyneladende åbenlyse udfordringer 

globaliseringen og vidensøkonomiens opblomstring stillede Danmark overfor og den centrale rolle 

som forskningen skulle spille i imødegåelsen af disse udfordringer. Dette tema har lige siden stået 

højt og relativt uanfægtet på ikke blot den forskningspolitiske dagsorden, men også på den bredere 

politiske dagsorden, hvor så godt som samtlige partier, samtlige interesseorganisationer og samtlige 

opinionsdannere har været enige om forskningens betydning for opretholdelsen af Danmarks 

velfærd i en globaliseret verden. I almindelighed har denne enighed dog haft en noget luftig 

fremtoning med en påfaldende mangel på konkretisering af hvordan forskningen mere præcist 

indgår i de komplekse vækst- og velfærdsskabende sammenhænge, man søger at fremme. Håndfaste 

bud på hvordan universitetsforskningen burde organiseres, ledes og finansieres har der til gengæld 

ikke været mangel på.  
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Det første væsentlige bidrag til diskussionerne efter Forskningskommissionens nedsættelse kom fra 

Danmarks Forskningsråd, der med rådsformand Søren Isaksen i spidsen i skarpe vendinger 

redegjorde for et forestående fald i de offentlige forskningsinvesteringer og de konsekvenser et 

sådan fald efter rådets opfattelse ville have (Danmarks Forskningsråd 2001). Der var tale om en 

udvikling, der efter rådets opfattelse udgjorde en trussel mod vidensamfundet. Dermed var et af de 

væsentligste temaer for de kommende års diskussioner anslået: behovet for store investeringer i 

forskningen. Danmarks Forskningsråd havde i øvrigt blot et år tidligere i to publikationer om 

henholdsvis ledelse og forskningsfinansieringssystemet skarpt kritiseret de eksisterende forhold, og 

også disse temaer blev nogle af de gennemgående punkter i den række af indlæg, der fulgte 

(Danmarks Forskningsråd 1999b; Danmarks Forskningsråd 1999a). Kritikken af 

forskningsfinansieringssystemet kom i rådets årsrapport 1999, hvor det fremgik, at der skulle ske en 

flerårig realvækst i universiteternes basisbevillinger, men at der for at få det fulde udbytte af en 

sådan realvækst skulle etableres stærkere ledelsesredskaber end de eksisterende (Danmarks 

Forskningsråd 1999a: 11). Det var således Rådets opfattelse, at man burde fastholde det aktuelle 

niveau i den eksterne finansiering ud fra ønsket om at fremme kvalitet og fornyelse i 

universitetsforskningen, og at det først kunne komme på tale at reducere niveauet af den eksterne 

finansiering, når et nyt ledelsessystem havde vist sin effekt. Endelig fremhævede rådet også, at 

deres gennemgang af bevillingssystemet havde tegnet et billede af universiteterne som meget 

komplekse institutioner, finansieringsmæssigt og organisatorisk, hvor det var svært at opgøre, 

gennemskue samt vurdere udviklingen i bevillingsstrømme og forbruget af de tildelte midler. På 

den baggrund vurderede rådet, at der internt på institutionerne kunne ske betydelige omflytninger af 

midler, og at den udhulning af basismidlerne, som mange oplevede uden at kunne dokumentere den, 

kunne skyldes at der blandt andet skete en overflytning af midler fra basisbevillingsstrengen til 

undervisning og bygningsvedligeholdelse som følge af grønthøsterbesparelser på disse områder.  

 

Næste tunge spillere på banen var Dansk Industri og CO-Industri, der i en overraskende alliance 

udsendte publikationen ‘Fra Forskning til Faktura‘, hvori de to organisationer argumenterede for en 

ny struktur, arbejdsdeling og ledelse af såvel forskningssystemet som helhed som dets enkelte 

komponenter (DI & CO-Industri 2001). Et af midlerne til at opnå en mere tidssvarende organisering 

af forskningssystemet var ifølge DI og CO-Industri en række ikke nærmere specificerede fusioner 

af offentlige forskningsinstitutioner. De faglige kapaciteter på de offentlige forskningsinstitutioner 

var ifølge oplægget spredt på alt for mange adresser, hvilket både resulterede i spildte ressourcer og 
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vanskeligheder ved at opnå tilstrækkelig kritisk masse til at gøre sig gældende i forhold til en 

international eliteforskning. Fokus var i den sammenhæng ikke blot på universiteterne men også på 

sektorforskningsområdet, hvor der på daværende tidspunkt var 29 forskellige uafhængige 

institutioner. Samlet set var det med dette udgangspunkt oplæggets vision, at de forskellige 

forskningsmiljøer skulle samles i større enheder med en styrkelse af forskningen og en bedre 

fordeling af ressourcerne som resultat, hvilket samlet set skulle føre til et nationalt 

forskningssystem, der bedre kunne tage den globale udfordring op. Et andet centralt middel i 

forhold til at gøre det danske forskningssystem mere tidssvarende var ifølge de to organisationer en 

storstilet ledelsesreform på alle niveauer på universitetsområdet. Med ledelsesreformen skulle 

universiteterne overgå til status som selvejende institutioner med uafhængige bestyrelser og ansatte 

ledere. Ledelsernes ansvar og kompetencer skulle i den forbindelse tydeliggøres og der skulle være 

bedre incitamenter for ansatte til at påtage sig ledelsesopgaver. Hensigten hermed var ikke mindst at 

skabe en entydig ledelse, som kunne prioritere og kæle for spydspidskompetencerne på de 

forskellige universiteter og institutioner. I forhold til universiteterne nævntes også en 

sammenkobling mellem udviklingskontrakterne og bevillinger som en oplagt styringsmekanisme.  

 

Nogenlunde samtidigt gjorde også det på daværende tidspunkt største regeringsbærende parti, 

Socialdemokratiet, sig til talsmand for en række af de samme løsningsmodeller (Socialdemokratiet 

2001). Blandt de væsentligste anbefalinger i Socialdemokraternes udspil var ønsket om en 

omskrivning af universitetsloven, så formålsparagraffen klart kom til at beskrive forpligtigelsen til 

at formidle og nyttiggøre forskningsresultater. Formidling af viden til omverdenen var ifølge 

oplægget en stadig vigtigere opgave for universiteterne. Derudover anbefalede oplægget en 

ledelsesreform af universiteterne, der i store træk mindede om udspillet fra Dansk Industri og CO-

Industri. Det indebar ifølge oplægget indførelse af bestyrelse med flertal af eksterne medlemmer og 

en ansat rektor på hvert enkelt universitet, men dog med frihed for de enkelte institutioner i forhold 

til om ledere på lavere-liggende niveauer skulle vælges eller ansættes.  

 

Endelig kom Akademiet for de tekniske videnskaber med et udspil i august 2001 (ATV 2001). 

Indholdsmæssigt var ATV‘s rapport på linje med de foregående og delte særligt en række centrale 

anbefalinger med debatoplægget fra Dansk Industri og CO-Industri. ATV‘s bidrag adskilte sig dog 

ved at udvise en noget større detaljeringsgrad og generelt også et større kendskab til forskningens 

betydning for samfundet ved særligt at betone den forskningsbaserede undervisnings betydning som 
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kilde til innovation og vækst. ATV kom på denne baggrund med nogle mere konkrete, men i visse 

henseender også mere radikale, reformforslag, end dem der tidligere var lanceret. Udgangspunktet 

for ATV var, at ressourcerne i det danske forsknings- og vidensystem skulle fordeles og anvendes 

på en faglig og økonomisk mere hensigtsmæssig måde, og akademiet lagde derfor med rapporten op 

til markante ændringer af det eksisterende ‘forsknings- og videnlandskab‘. Mest radikalt var 

forslaget om helt at nedlægge sektorforskningen, der i stedet skulle integreres hos universiteterne 

for at sikre kritisk masse og en større forskningsforankring af undervisningen. Koncentrationen af 

enheder skulle dog ikke stoppe hermed, men også omfatte universiteterne. Det blev således 

anbefalet i rapporten, at universiteterne i hovedstadsområdet skulle fusioneres. Endnu engang var 

der også her en anbefaling om en ledelsesreform og igen med samme elementer som i de tidligere 

oplæg. ATV ønskede således at indføre bestyrelser med eksternt flertal og ansatte ledere på alle 

niveauer af universiteterne.  

 

Samlet var der dermed i denne periode tale om udspil fra nogle tunge, men også ganske forskellige 

interessenter, der ikke desto mindre kom med en række anbefalinger med væsentlige fællestræk. 

Der var i den sammenhæng særligt fem overordnede punkter, der gik igen: 

 

 Det var for det første en gennemgående præmis, at der for det offentlige forskningssystem 

som helhed og for universiteterne i særdeleshed var et udtalt behov for større interaktion 

med omverdenen. Dette var ifølge alle indspark til debatten ganske enkelt forudsætningen 

for at Danmark skulle kunne bevare og helst udbygge sin velfærd i et stadigt mere 

videnintensivt, globaliseret verdenssamfund.  

 Der var for det andet ligeledes bred enighed om at denne opgave krævede en væsentlig 

forøgelse af de offentlige forskningsinvesteringer, og især Barcelona målsætningen om at de 

offentlige investeringer skulle udgøre mindst 1% af BNP fandt her bred appel. 

 For det tredje var det for hovedparten af bidragene en direkte implikation af de to første 

punkter, at nye opgaver og større midler krævede en ny organisering af forskningssektoren 

og herunder ikke mindst en langt stærkere institutionel ledelse. Opfattelsen var således, at 

der for at sikre såvel opfyldelsen af de nye målsætninger som en ansvarlig og effektiv 

udnyttelse af de voksende bevillinger var behov for en handlekraftig ledelse, der kunne 

træffe tværgående, strategiske beslutninger og føre dem ud i livet. 
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 For en række af aktørerne var stærkere ledelse i sig selv imidlertid ikke en tilstrækkelig 

forudsætning. Der var i deres optik ligeledes behov for en total reorganisering af 

forskningssystemets struktur, der skulle sikre at midlerne og opgaverne blev samlet på færre 

og større institutioner med kritisk masse, og herunder at sektorforskningen blev direkte 

indfusioneret på universiteterne eller i hvert fald langt tættere knyttet til dem.  

 Endeligt for det femte var der også udbredt støtte til en opfattelse af et behov for en langt 

stærkere prioritering af de offentlige forskningsmidler – særligt med fokus på de tekniske og 

naturvidenskabelige områder. Denne prioritering skulle finde sted såvel på statsligt niveau i 

fastsættelsen af bevillingsstrømme mellem områder, i (et nyt) forskningsrådssystem, og 

internt på universiteterne. Hovedfokus var dog i denne sammenhæng på en reform af 

forskningsrådssystemet hos flertallet af aktørerne.   

 

Styringsimplikationerne af denne model syntes således for de fleste aktører at pege i retning af 

større forskningsinstitutioner, stærkere strategiske, prioriteringsvillige ledelser internt på disse, og 

mere direkte ekstern, bevillingsmæssig styring gennem konkurrence om strategiske midler og 

indførelse af præstationsbaserede finansieringssystemer rettet mod basisbevillingerne. Trods en del 

– overvejende universitetsintern – kritik af ledelses- og styringsimplikationerne, var der overordnet 

set tale om en ganske stærk konsensus om såvel diagnose som medicin blandt en lang række tunge 

aktører med rødder i både det politiske system, erhvervslivet og i laget af store 

interesseorganisationer. En række af disse anbefalinger skulle da også snart vise sig at blive centrale 

i Forskningskommissionens betænkning.   

 

Forskningskommissionens betænkning  

Ved præsentationen af Forskningskommissionens betænkning i september 2001 viste det sig, at 

rækken af bidrag frem mod offentliggørelsen tilsammen både foregreb og legitimerede en række af 

kommissionens væsentligste anbefalinger (Forskningskommissionen 2001). Hovedparten af temaer 

og løsningsforslag var således på forhånd lanceret og havde dermed gødet jorden for en række af 

kommissionens ganske kontroversielle forslag, som tidligere havde mødt stærk modstand. Dette 

gjorde sig ikke mindst gældende for forslaget om en reformering af universiteternes 

ledelsesstruktur, som var det der fra starten tiltrak sig størst opmærksomhed. Der var imidlertid 

overordnet set tale om en noget ujævn betænkning – af noget mindre omfang end tidligere 

betænkninger og med meget varierende grad af analyse bag anbefalingerne. Særligt baggrunden for 



320 

 

den foreslåede ledelsesreform var dårligt belyst, mens andre dele af betænkningen var præget af 

langt grundigere analyse og mere nuancerede overvejelser (se blandt andet Heine Andersen 2002 og 

Foss Hansen 2001 for en uddybning af denne kritik). 

 

Kommissionsbetænkningen havde overordnet en række sammenknyttede hovedanbefalinger, hvoraf 

langt hovedparten var i tråd med de indspark, der var kommet fra eksterne aktører i perioden frem 

til lanceringen (Forskningskommissionen 2001). Der var således for det første en kraftig og i øvrigt 

velunderbygget, anbefaling om at tilføre den offentlige forskning væsentligt flere midler. I lighed 

med de eksterne aktører var det imidlertid Forskningskommissionens opfattelse, at forøgede midler 

krævede nye organisatoriske og ledelsesmæssige rammer. Der var således anbefalinger om såvel en 

vidtgående ledelsesreform i tråd med de tidligere præsenterede forslag, som en gennemgribende 

forskningsrådsreform. Udgangspunktet for Forskningskommissionen i forhold til 

ledelsesdiskussionen var, at universiteternes ledelsesform og struktur ikke var i stand til at møde 

centrale udfordringer relateret til personaleledelse samt sikring af kvalitet og omstillingsparathed. 

Derudover var der to forhold, som Forskningskommissionen tildelte større vægt end hovedparten af 

de eksterne aktører. Der var her ifølge Forskningskommissionen på den ene side behov for en 

væsentlig opprioritering af evaluerings- og kvalitetssikringsindsatsen indenfor det offentlige 

forskningssystem, og på den anden side behov for en markant forøgelse på 

forskeruddannelsesområdet. Endelig var der også nogle lidt vagere formulerede anbefalinger, 

hvoraf én i lidt generelle termer sigtede imod en fremtidig fusionsproces, og en anden fremhævede 

behovet for en reformering af basisbevillingssystemet i præstationsbaseret retning, men uden dog at 

komme med særligt præcise bud på, hvordan det i praksis kunne gribes an.  

 

I forhold til basisbevillingssystemet fremhævede kommissionen i lighed med tidligere bidrag, at den 

gældende fordeling mellem universiteterne var historisk betinget, og dermed ikke alene bestemt af 

institutionernes aktiviteter inden for uddannelse og forskning. Forskningskommissionen 

fremhævede på den baggrund, at det var væsentligt at synliggøre efter hvilke mekanismer, 

universiteterne skulle tildeles bevillinger. Af hensyn til at sikre kontinuitet og stabilitet i 

universiteternes økonomiske rammer og for at give plads til langsigtet planlægning og strategiske 

satsninger mente kommissionen dog ikke, at det ville være hensigtsmæssigt at foretage store 

ændringer i den eksisterende fordeling af basisbevillinger til forskningen, men at der fremadrettet 

burde indføres kriterier for fordelingen af de forøgede basisforskningsbevillinger. Disse kriterier 



321 

 

skulle være af både kvantitativ og kvalitativ karakter. Som kvantitative fordelingsmekanismer 

pegede Forskningskommissionen for eksempel på antallet af fastansatte videnskabelige 

medarbejdere og STÅ-produktionen for at skabe større sammenhæng mellem bevillingerne til 

forskning og undervisning. Herudover blev der peget på størrelsen af de eksterne bevillinger, 

antallet af citationer og evt. ‘spin off‟-virksomheder som udtryk for universiteternes evne til at 

synliggøre sig udadtil. Af kvalitative kriterier nævntes forskningsevalueringer. 

Forskningskommissionens anbefalinger i forhold til dette punkt var således at: 

 

 Der skulle indføres gennemskuelige, kvantitative og kvalitative kriterier for fordelingen af 

de forøgede basisforskningsbevillinger til forskningsinstitutionerne, samt at 

 Danmarks Forskningsråd skulle rådgive om en mere konkret fordelingsmodel, herunder 

særligt om de kvalitative mekanismer. (Bind 2: 121). 

 

Endeligt fremhævede betænkningen også, at den eksisterende balance mellem basisbevillinger og 

eksterne midler på omkring 60/40 grundlæggende var fornuftig og burde fastholdes. Det fremgik i 

den sammenhæng, at universiteternes samlede basisforskningsbevillinger udgjorde godt 27 pct. af 

universiteternes omsætning i år 2001, hvilket altså var noget under det minimumsniveau omkring 

33 pct. som Ole Vig Jensen havde forsøgt at fastsætte i forbindelse med lanceringen af 

‘Universiteter i Vækst‘ i 1994. Trods den allerede nævnte kritik blev betænkningen som helhed 

modtaget overvejende positivt. Der var i store træk enighed blandt aktører som LO, Dansk Industri, 

Dansk Handel og Service og AC, der afgav relativt positive høringssvar. Også politisk blev 

betænkningen vel modtaget med opbakning fra såvel Socialdemokraterne som de borgerlige partier, 

og endelig blev Forskningskommissionens betænkning også modtaget forholdsvis positivt i 

størstedelen af pressen. 

 

Dermed var sporene lagt for den reformbølge, der skulle komme til at dominere det kommende årti. 

Forskningens betydning for vækst og velfærd og behovet for integration med teknologi- og 

innovationspolitikken var såvel i alle forudgående bidrag som i selve kommissionsbetænkningen 

fremhævet som en afgørende præmis, der dels krævede større investeringer men også 

gennemgribende strukturændringer for at sikre en forbedret samfundsmæssig udnyttelse af den 

offentligt producerede viden. Med dette udgangspunkt var hovedpunkterne i den kommende 

ledelsesreform allerede skitseret med påfaldende enighed på tværs af en lang række interessenter, 
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og ligeledes var der enighed om præmisserne for en forskningsrådsreform, om end 

løsningsforslagene her divergerede lidt mere. Samtidig var nødvendigheden af fusioner 

dagsordensat, ligesom de første spadestik i forhold til en kommende reform af universiteternes 

basisbevillingssystem også var blevet taget. Med kommissionsbetænkningen som kulmination var 

der dermed blevet udlagt en række centrale spor, der skulle vise sig at blive afgørende for 

dagsordenen i det nye ministerium efter regeringsskiftet i november 2001. Der lå således ved 

regeringsskiftet en ganske entydig og eksplicit diagnosticering af forskningspolitikkens rolle og 

udfordringer og ikke mindst en række legitimerede løsningsmodeller. Dette forudgående forløb blev 

således afgørende for såvel ministeriets oprettelse og udformning som for den serie af reformer, der 

kom til at præge den efterfølgende periode.  

 

Regeringsskifte og ressortændringer: innovationspolitikkens indtog 

Forløbet frem til regeringsskiftet resulterede således i første omgang i oprettelsen af et nyt 

Ministerium for Videnskab, Teknologi og Innovation, i daglig tale Videnskabsministeriet. Hermed 

blev innovationspolitikken for første gang eksplicit koblet til forskningspolitikken i ministerielt 

regi. Med ministeriets egne ord var der hermed under samme tag samlet de væsentlige elementer, 

der i den globaliserede verden skulle sikre overlevelsen og udviklingen af vores velfærdssamfund: 

universitetsuddannelser, forskning, innovation og teknologi (VTU 2007a). Formålet med det 

samlede ansvarsområde var først og fremmest at sikre et forbedret samspil mellem erhvervslivet, 

forsknings- og uddannelsesmiljøerne samt at styrke koordinationen i forhold til erhvervs- og 

innovationspolitikken med sigte på at styrke vækstpotentialet og det danske samfunds 

konkurrenceevne i vidensøkonomien. Midlerne hertil skulle i første omgang være en række 

strukturforandringer omfattende særligt universiteterne, det forskningsrådgivende system og 

innovationsområdet.  

 

Ministeriet fremhævede med dette udgangspunkt særligt to kilder til beslutningen om skabelsen af 

en ny ressortsammensætning. Dels forskningskommissionen og dels internationale organisationer. 

Ministeriet fremhævede i den sammenhæng at Forskningskommissionens anbefaling afspejlede den 

tilsvarende policy-udvikling i internationale samarbejdsorganisationer som OECD og EU, der i 

stigende grad var optaget af den vækstfremmende betydning, som forsknings-, teknologi- og 

innovationsaktiviteter har for de vidensbaserede samfundsøkonomier. Det var en strategi, som bl.a. 

OECD gennem mange år havde anbefalet med et hovedbudskab om at samspillet mellem disse fire 
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elementer ville blive fremtidens grundlag for vækst og velfærd. Kun ved at samtænke politikken 

kan man skabe optimale rammebetingelser for Danmarks udvikling som vidensamfund i en 

globaliseret verden, lød argumentet.   

 

Danmark blev dermed et af de første lande med samlet ansvar for disse områder i ét ministerium. 

Oprettelsen af det nye ministerium satte samtidig en stopper for universiteternes omtumlede 

ressortmæssige tilværelse, der op gennem 1990‘erne havde resulteret i adskillige mærkværdige 

konstruktioner. Fra oprettelsen af det første Forskningsministerium i 1993 og frem til 

ressortændringen i 1998 var universiteterne samlet under Undervisningsministeriet, der havde 

ansvaret for både uddannelse og forskning. Der var således tale om et temmelig tomt 

Forskningsministerium i denne periode, da hovedparten af sektorforskningen også stadig hørte 

hjemme i de respektive sektorministerier, men som det forrige kapitel viste forhindrede det ikke 

Forskningsministeriet i at forsøge at få indflydelse på universitetsforskningen. I 1998 blev den 

forskningsmæssige og administrative del af universiteterne imidlertid overført til 

Forskningsministeriet, mens resterne i form af undervisningsopgaverne forblev i 

Undervisningsministeriet. Denne tvedeling af universiteterne varede dog kun indtil december 2000, 

hvor alle opgaver returnerede til Undervisningsministeriet
31

. Her fik de dog kun et lille års tid til at 

sunde sig inden universiteterne, som skrevet ovenfor, samlet overgik til det nye ministerium for 

Videnskab, Teknologi og Udvikling. Her har de siden fået lov at stå urørt i ressortmæssig 

sammenhæng, men bestemt ikke urørt i ret mange andre sammenhænge. Undervisningsministeriet, 

der ellers frem til dette tidspunkt havde stået som den ministerielle eksponent for nogle af de 

traditionelle Humboldt-inspirerede styringsopfattelser, og som i perioden fra 1993 og frem også i 

visse henseender havde fungeret som en modvægt til Forskningsministeriets styringsambitioner, var 

dermed sat helt uden for indflydelse i forhold til såvel forskningen som undervisningen på 

universiteterne.     

 

Før det nye Videnskabsministerium for alvor nåede at komme på banen udsendte Regeringen 

gennem Økonomi og Erhvervsministeriet i maj 2002 sin overordnede vækststrategi, ‘Vækst med 

vilje‘ (Økonomi og Erhvervsministeriet 2002). Helt i overensstemmelse med rationalet bag det nye 

ministeriums oprettelse afspejlede strategien den overordnede politiske ramme som 

                                                 
31 Den tidligere rektor for Handelshøjskolen i Århus, Morten Balling, fremhæver i den sammenhæng, hvordan 

rektorerne op igennem 1990‘erne i en lang periode adresserede alle henvendelser til både Forskningsministeriet og 

Undervisningsministeriet, fordi det ofte var uklart hvordan ansvarsfordelingen var (Morten Balling, interview).  
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forskningspolitikken i stigende grad skulle indtænkes i, og angav dermed også fra regeringsside 

meget præcist hvilken bane, det nydannede ministerium skulle spille inden for. Regeringen ville 

med dette udgangspunkt sætte ind med et langsigtet reformprogram på de områder, der var 

afgørende for den fremtidige velstand, og den ville i de følgende måneder og år lancere reformer på 

blandt andet skatte-, iværksætter-, arbejdsmarkeds-, forsknings- og uddannelsesområdet. Målet var 

overordnet, at Danmark skulle være blandt de steder i verden, hvor det var bedst at arbejde, bo og 

leve. Dette var i øvrigt formuleringer, der nærmest ordret blev gentaget små fem år senere i 

forbindelse med udarbejdelsen af globaliseringsstrategien. Et af de centrale indsatsområder i 

Regeringens Vækststrategi var således forskningspolitikken.  

 

Udfordringen var dermed ifølge strategien at styrke såvel den offentlige som den private 

forsknings- og udviklingsindsats, og herunder sikre, at forskning og ny viden kunne udnyttes bedre 

kommercielt. Problemet ifølge strategien var ikke, at kvaliteten af den udførte offentlige forskning 

ikke var god nok. Tværtimod fremhævede regeringen, at meget tydede på, at kvaliteten af den 

danske forskning internationalt lå i top. Målt på offentliggjorte videnskabelige artikler og citater var 

Danmark stadig blandt de bedste. Det område, der i stedet krævede særlig opmærksomhed var 

evnen til at omsætte nye forskningsresultater til erhvervsmæssig anvendelse. Samspillet mellem den 

offentlige forskning og erhvervslivet var ifølge strategien blandt de mest begrænsede i OECD-

sammenhæng. Analyser i strategien pegede i den sammenhæng på, at Danmark især haltede efter, 

når det handlede om at udnytte mulighederne i nye forskningsresultater. Det var på den baggrund 

blandt regeringens mål, at Danmark skulle blive blandt de bedste i verden til at udvikle og anvende 

ny viden og teknologi, og at Danmark skulle leve op til den fælles europæiske målsætning om, at de 

samlede private og offentlige udgifter til forskning, udvikling og innovation skulle nærme sig 3 pct. 

af BNP i 2010. Danmark skulle ifølge strategien endvidere i år 2010 kunne måle sig med de bedste 

lande i verden i forhold til samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner.  

 

Hvad der i denne sammenhæng var mindst lige så interessant var imidlertid strategiens fremhævelse 

af, at Regeringen i begyndelsen af 2003 ville fremlægge en IT- og videnstrategi, der skulle anvise 

sigtelinjerne for en række reformer af det samlede forsknings-, universitets- og innovationssystem, 

herunder en institutions- og ledelsesreform af universiteterne, en reform af forskningsrådene samt 

reformering af de forskningsbaserede uddannelser. Reformerne skulle ifølge Regeringen sikre et 

mere gennemsigtigt og lettere tilgængeligt forsknings- og innovationssystem, og et forbedret 
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samarbejde på tværs af institutionerne. Det skulle således skabe mere synergi mellem de enkelte 

institutioner, så vidensystemet mere effektivt kunne producere og formidle viden til det danske 

samfund og erhvervsliv. Endvidere skulle reformerne sikre, at de bedste og mest lovende 

forskningsmiljøer blev tilgodeset. Regeringen ville endvidere ifølge strategien ved årsskiftet 2002-

2003 fremlægge en handlingsplan for et styrket samspil mellem erhvervsliv og viden-institutioner.  

 

Nærmest parallelt med Regeringens Vækststrategi præsenterede det stadig meget nye 

Videnskabsministerium sit første store lovudspil: lov om teknologi og innovation (vedtaget 6. juni 

2002). At det netop var denne lov, der kom først fra det nye ministerium, var ligesom lanceringen af 

vækst-strategien helt i tråd med rationalet for ministeriets oprettelse. Et væsentligt element i loven 

var nedsættelsen at Rådet for Teknologi og Innovation (Lov om teknologi og innovation 2002). 

Rådets arbejde skulle bestå af to dele. Den ene var at rådgive videnskabsministeren om teknologi- 

og innovationspolitik, mens den anden var at administrere de initiativer, som blev henlagt til rådet 

af ministeren. På et mere konkret plan fik rådet til opgave at fremme: 

 

 Samarbejde og formidling af viden mellem forskere, forsknings- og uddannelses-

institutioner, teknologiske serviceinstitutter, viden-institutioner og virksomheder. 

 Innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forsknings-

resultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden. 

 Tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder. 

 Innovation og tilførsel af kapital og kompetence til viden- og teknologibaserede 

virksomheder. 

 Internationalt samarbejde om udnyttelsen af viden og teknologi. 

 

Rådet kom i den forbindelse til at forvalte ganske betydelige midler, der blev fordelt gennem en 

række initiativer til fremme af innovation og videnspredning. Heraf er det dog kun en mindre del, 

der er gået direkte til universiteterne igennem forskellige samarbejdsprojekter med private partnere 

(først og fremmest gennem innovationsnetværk-, innovationsplatforme- og erhvervsph.d.- 

ordningerne). Selvom hovedfokus således ikke var på universiteterne, var der alligevel hermed tale 

om institutionaliseringen af et nyt element i finansieringssystemet rettet mod 

universitetsforskningen (Rådet for Teknologi og Innovation 2003).  
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Med regeringens vækststrategi var drejebogen for de kommende års forskningspolitik lagt frem, og 

det var tydeligt at den overordnede formulering ikke primært havde fundet sted i det nye 

ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling, men derimod i regeringstoppen i et 

samarbejde mellem Statsministeriet, Finansministeriet og Ministeriet for Økonomi og Erhverv. Det 

var da også karakteristisk, at det nye videnskabsministeriums første store reformer, loven om 

teknologi og innovation, universitetsloven og loven om forskningsrådgivning blev lanceret før 

ministeriets første formelle videnstrategi. Det nye ministeriums første strategi kom således først 

retrospektivt til at angive rammen, som reformerne skulle tænkes ind i.  

 

Med regeringens vækststrategi var rammen således sat for de første års indsats inden for 

forskningspolitikken, og der var ligeledes lagt nogle markante spor, som tilsammen og hver for sig 

kom til at præge udviklingen helt frem til 2010. Set i et internationalt perspektiv var 

problemopfattelserne og løsningsmodellerne i den danske debat i øvrigt helt på linje med hvad der 

kunne observeres i en lang række andre vestlige lande, og ligeledes i forlængelse af det mere eller 

mindre direkte reformpres som både EU og OECD formulerede med stadig større vægt. Der var 

således ikke i bred forstand tale om særlige danske diskussioner, problemopfattelser og 

løsningsmodeller, men snarere om en række ganske forskellige danske aktører, der i løbet af en 

relativt kort periode greb en række internationale strømninger og nåede frem til overraskende 

enslydende bud på, hvordan de konkret kunne oversættes til en dansk kontekst. Nedsættelsen af 

Forskningskommissionen og den efterfølgende oprettelse af Ministeriet for Videnskab, Teknologi 

og Udvikling blev dermed først og fremmest en katalysator eller et ‟window of opportunity‟ i 

forhold til udløsningen af en række underliggende nationale og internationale forandringsimpulser, 

der hurtigt materialiserede sig som konturerne til en ny forskningspolitik.   

 

I princippet var ingen af disse løsningsforslag nye eller synderligt originale. De havde, som de 

foregående kapitler har vist, så godt som alle været fremme adskillige gange i årtierne op til 

årtusindeskiftet. Det særlige var nærmere den samlede diskussion af disse tidligere skiftende og 

løsrevne temaer i den overordnede forskningspolitiske diskussion, den spirende enighed om 

problemopfattelser og løsningsmodeller, og ikke mindst anledningen til at få det omsat til praktisk 

politik. I løbet af denne relativt korte periode tilkendegav såvel den kommende oppositions vigtigste 

parti, dele af fagbevægelsen, erhvervslivet, pressen, væsentlige universitetsaktører i 

forskningskommissionen, forskningsråd og andre en enighed om karakteren af centrale udfordringer 
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samt midlerne til at imødegå dem og gav dermed den kommende regering noget der mindede om et 

‟carte blanche‟ til at gennemføre store reformer. De første to af disse reformer, universitetsloven og 

lov om forskningsrådgivning, der begyndte at tage form i løbet af 2002, bliver behandlet hver for 

sig i det følgende, inden der efterfølgende mere udførligt redegøres for forløbet omkring 

udformningen af en ny basisbevillingsmodel.  

 

 

Ny universitetslov  

En af de første store reformer, som det nyetablerede Videnskabsministerium stod i spidsen for, var 

således den grundlæggende ændring af universitetsloven, der trådte i kraft i 2003. Reformens sigte 

var bredt og adresserede blandt andet universiteternes opgaveportefølje, den forskningsbaserede 

uddannelse, ledelsen på alle niveauer af universitetet, spørgsmålet om selveje og den interne 

kvalitetssikring og kvalitetsudvikling (Lov nr. 403 af 28. maj 2003). Selvom sigtet med loven var 

bredt, var spørgsmålet om ledelsen af universiteterne ubetinget det element af reformen, der tiltrak – 

og uden ophold lige siden har tiltrukket sig - størst opmærksomhed. Lovforslaget var helt kort 

fortalt kendetegnet ved, at det i overensstemmelse med anbefalingerne i Forskningskommissionens 

betænkning og rækken af forudgående bidrag, afviklede det akademiske selvstyre, så 

universiteterne skulle ledes af en ansat rektor, som var ansvarlig overfor en bestyrelse med eksternt 

flertal og ekstern formand. Fra Videnskabsministeriets side blev det fremhævet, at reformen således 

overordnet drejede sig om, at universiteterne skulle have en ledelse, der kunne træffe tværgående, 

strategiske beslutninger af deres samlede uddannelses-, forsknings- og formidlingsindsats for 

derigennem bedre at imødekomme samfundets behov, og som samtidig kunne sikre, at 

institutionerne levede op til mere generelle krav om ansvarlighed og legitimitet. Videnskabsminister 

Helge Sander fremhævede i den sammenhæng, at 'universiteterne nu blot skal leve op til samme 

krav om ledelse, indsigt og kvalitetsvurdering, som det øvrige samfund' (Politiken 4/12-2002). Fra 

politisk side argumenterede man for, at reformen til gengæld skulle sætte en stopper for 

detailstyringen, sikre mere frihed for institutionerne og samtidig ville rumme en styrkelse af 

forskningsfriheden.  

 

Opfattelsen af behovet for en ledelse, der kunne træffe strategiske beslutninger udsprang ikke 

mindst af lovens krav om brobygning mellem universiteter og offentlige og private virksomheder 

for herigennem at opnå en bedre samfundsmæssig udnyttelse af forskningen. Der var naturligvis 
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allerede samarbejde og vekselvirkning mellem universiteter og omverdenen inden loven, men 

intentionen var, at denne indsats skulle udvides markant. I forhold til den foregående lov om 

universiteter fra 1992 (Lov nr. 1089 af 23. december 1992) var der tale om en væsentlig udvidelse 

af universiteternes formidlings- og dialogforpligtelse. Universiteterne skulle således med afsæt i 

deres forskning og uddannelse tilføre samfundet forskningsresultater og viden med sigte på at 

fremme vækst, velfærd og udvikling i hele samfundet.  

 

Ledelseselementet i loven tog overordnet udgangspunkt i en generel opfattelse i politiske og 

administrative kredse af, at styringen af de danske universiteter havde været forældet, svag og 

usammenhængende. Rektorer, dekaner og institutledere havde traditionelt ikke haft nogen leder-

uddannelse og samtidig kun en begrænset kompetence til at foretage interne prioriteringer. Det blev 

blandt andet fremhævet, at universitetsloven fra 1993 ikke havde skabt tilstrækkelig sammenhæng 

mellem ansvar, kompetence og dispositionsret over økonomi, forskning og personale (Danmarks 

Forskningsråd 1999b). Med den nye rolle universiteterne var tiltænkt i samfundet, var opfattelsen, 

at der var brug for en ledelse, der kunne sikre både kvalitet og relevans ved at prioritere mellem 

interne områder, sørge for at støtte de excellente individer og miljøer, og samtidig anspore til et øget 

samarbejde med omverdenen. Dermed var det også sagt, at disse opgaver, ifølge lovens støtter, ikke 

i tilstrækkelig grad kunne håndteres med det eksisterende ledelsessystem. Opfattelsen var med 

andre ord stadig, at et system med valgte ledere ofte kom til at vægte lighedskriterier over kvalitet; 

at akademisk elfenbenstårnsforskning blev vægtet over krav om samfundsmæssig relevans; og at 

nulforskere generelt havde gode kår i en sådan struktur. Samlet set var opfattelsen derfor, at den 

samfundsmæssige tillid til universiteterne kun kunne genoprettes ved en gennemgribende 

ledelsesreform. Forud for reformens gennemførelse formulerede Danmarks Forskningsråd deres 

opfattelse således: at universiteternes problemer hang sammen med to forhold. For det første, at en 

ledelsesstruktur med valgte ledere kunne medføre problemer med hensyn til at foretage klare 

prioriteringer og gennemføre omstillinger. For det andet, at Folketinget og ministerierne ikke syntes 

at have haft den fornødne tillid til at ledelsesstrukturen kunne sikre en god og effektiv 

ressourceforvaltning på universiteterne, og at denne manglende tillid kom til udtryk i både omfanget 

og typen af bevillinger til området (Danmarks Forskningsråd 1999b: 3).  

 

Reformen kan i et overordnet aktør-perspektiv anskues som en mere grundlæggende adskillelse 

mellem ledelses-/bestyrelsesniveauet på den ene side og forskersamfundet i form af universiteternes 
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ansatte på den anden. Hvor der tidligere i kraft af det demokratiske system var en tæt forbindelse 

mellem de ansatte og ledelsen, der så at sige udadtil talte med en stemme i forhold til eksempelvis 

spørgsmål om finansieringssystemets indretning, kom der med det nye system en opsplitning, hvor 

ledelsens loyalitet i højere grad end tidligere blev rettet opad mod bestyrelsesniveauet og det 

ministerielle og politiske niveau, og hvor der i mindre grad end under det gamle system ville være 

sikkerhed for at ledelsen på både de ansattes og egne vegne ville stå vagt om de klassiske 

universitetspolitiske ideer. Tidligere rektor på Handelshøjskolen i Århus, Morten Balling, 

karakteriserer situationen under det demokratiske ledelsessystem således: 

 

”Det var en periode hvor rektorerne var valgt. Vi havde demokratiske styrelsesformer på 

universiteter og handelshøjskoler, og derfor følte rektorerne, at de havde et bagland at tage 

hensyn til. Der var nogle forskningsmiljøer, de gerne ville beskytte. Det forventedes af dem. 

Når de kom hjem til deres konsistorium eller fakultetsråd, eller hvor de ellers optrådte, så 

skulle de gerne kunne sige, at ja vi kæmpede for jeres interesser. Derfor har jeg også brugt 

det udtryk, at hvis rektorerne havde en genvælgelsesdrift, det vil sige at de skulle op og 

genvælges af deres kolleger med 4 års mellemrum, (..) skulle de kunne sige, at de havde 

kæmpet for deres kollegers interesser over for ministeriet og forskningsrådet, som kom og 

ville tage beslutningsretten, hvor de hidtil selv havde bestemt. Så det skal ses i lyset af, at vi 

havde demokratiske beslutningsformer, og dermed også et stærkt hensyn til baglandet. Altså, 

når man tager til møder i København, så tænker man, hvad vil mit bagland tænke om det her? 

Det er den overordnede ramme, det har fungeret i” (Morten Balling, interview). 

 

Dermed kan reformen også tolkes som en forskydning på det aktørmæssige plan, hvor 

universiteterne frem til 2003 havde stået som en relativt entydig garant for en række overleverede 

Humboldt-idealer, i retning af en situation efter 2003, hvor der ikke nødvendigvis ville være 

overensstemmelse mellem ledelsens orientering og forskersamfundets ønsker, og hvor de 

traditionelle universitetspolitiske ideer dermed som helhed ville være svækket i det fortsatte 

politiske spil om sektorens og herunder finansieringssystemets udformning.  

 

I forhold til spørgsmålet om forandringsformer opfattes lovens gennemførelse typisk som en meget 

abrupt og gennemgribende forandring af universitetssektoren. Der er da heller ikke nogen tvivl om, 

at det er sådan den fremstår i et overordnet perspektiv. Med denne afhandlings teoretiske fokus er 

det imidlertid værd at bemærke, at tilsvarende ændringer nogle få år forinden var blevet gennemført 
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på DTU og DPU, der i den forstand kan opfattes som murbrækkere eller trojanske heste i forhold til 

den senere forandringsproces. Der kan således i dette perspektiv tales om en gradvis 

forandringsproces, hvor der først blev tilføjet et nyt – i første omgang usynligt element – i det 

eksisterende institutionelle ‘set-up‟ i form af en undtagelsesparagraf. Dette element blev senere 

aktiveret, men i første fase kun i en lille del af sektoren. Først til sidst blev dette element udbredt til 

alle institutioner i sektoren, som resultat af det, der i teorikapitlet blev betegnet som kultivering af 

nye institutionelle elementer, der med tiden kan fortrænge allerede eksisterende.  

 

Samlet set afspejler lovens gennemførelse på et mere principielt plan et afgørende skred i 

opfattelsen af, hvilken type organisation et universitet er, og hvordan det bør ledes og finansieres. 

Med 2003-loven blev universiteterne for første gang for alvor i en dansk kontekst iscenesat som 

afgrænselige, strategisk handlende organisationer med en egentlig ledelse, der kunne holdes 

ansvarlig og ultimativt fyres. Som det blev fremhævet i kapitel 3 kom der dermed forøget vægt på 

det organisatoriske niveau som et vigtigt og uafhængigt beslutningsniveau, der ikke blot skulle 

prioritere, men også have egne midler til rådighed til at gøre det. I forhold til udformningen af 

finansieringssystemer var en medfølgende implikation også i en dansk kontekst opfattelsen af, at 

der dermed blev behov for bevillingssystemer, der kunne sikre den centrale ledelse strategiske 

midler. Dermed begyndte pilen igen at pege tilbage i retning af basisbevillinger og særlige ledelses-

bevillinger i forhold til finansieringen af universitetsforskningen. En af de bærende tanker bag loven 

var således, at der skulle ske en forskydning fra de centrale beslutnings- og prioriteringsniveauer på 

individ- og afdelingsniveauet i retning af institutionsledelsesniveauet. Dette element var for så vidt 

også bærende for 1993-loven, men opfattelsen var alligevel efterfølgende i eksterne kredse, at selve 

det demokratiske ledelsessystem udgjorde en barriere for gennemførslen af denne type 

prioriteringer. Hvor det i forhold til den klassiske universitetsmodel var karakteristisk, at midler 

med udgangspunkt i basisbevillingssystemet blev ført igennem institutionerne til lavereliggende 

niveauer mere eller mindre proportionalt med antallet af ansatte eller antallet af studerende, blev det 

således med den nye lov opfattelsen, at der gennem finansieringssystemet var behov for at sikre 

betydelige strategiske midler på centralt niveau. Som det vil blive vist senere i kapitlet har netop 

denne opfattelse været udgangspunktet for etableringen af det såkaldte UNIK-initiativ.   

 

Med den nye ledelsesreform blev en af de indbyggede modsætninger i ‘New Public Management‟ -

tilgangen også synlig i en dansk kontekst; nemlig ønsket om at skabe markedslignende forhold 
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gennem øget konkurrenceudsættelse af forskningsmidler i systemets eksterne strenge på den ene 

side og hensynet til skabelsen af et strategisk ledelsesrum for universiteterne som organisationer på 

den anden. Konflikten handlede blandt andet om, at man med stor fokusering på 

forskningsrådsbevillinger reelt ville flytte store dele af de strategiske ledelsesbeslutninger til 

eksterne organer. Fra politisk side så man to typer af løsninger på disse problemstillinger. For det 

første en reform af forskningsrådssystemet, der blandt andet skulle sikre at bevillinger blev uddelt i 

større strategiske satsninger frem for til små individuelle projekter, og for det andet en reform af 

basisbevillingssystemet, der dels skulle sørge for at midlerne blev kanaliseret til de bedste 

institutioner, og dels sikre at ledelserne fik øgede midler at prioritere med. Ønsket var, at man i 

begge bevillingsstrenge kunne sikre en større grad af strategisk prioritering og at der kunne sikres et 

hensigtsmæssigt samspil mellem satsninger i rådssystemet og satsninger internt på institutionerne. 

Disse to reformforløb behandles hver for sig i det følgende.   

 

 

Forskningsrådsreformen 

Sideløbende med reformen af universitetsloven blev der blandt andet af ovenstående årsager 

ligeledes gennemført en reform af forskningsrådsstrukturen. Reformforløbet handlede i første 

omgang ikke i sig selv om balancen mellem basisbevillingerne og de eksterne midler, men snarere 

om måden de eksterne midler skulle fordeles på. Igen var der et ønske om at skabe en forskydning 

fra forskningsrådenes overvejende responsive og disciplinært orienterede praksis i retning af en 

mere reaktiv, strategisk og tværgående måde at agere på. Udgangspunktet var også her en opfattelse 

af at midlerne i de eksterne strenge primært blev bevilget direkte til individ- eller smågruppeniveau. 

Ønsket var derfor ikke blot at indrette forskningsrådsstrukturen på en måde, der i højere grad end 

det traditionelle disciplinære system kunne koncentrere forskningsbevillingerne på strategiske 

områder med vægt på tværdisciplinaritet og samfundsrelevans, men også i højere grad at forskyde 

bevillingsniveauet fra relativt små beløb rettet mod individ- eller smågruppeniveau i retning af 

større konsortier og større bevillinger. Forskningsrådene skulle ligeledes ændres, fordi de blev 

opfattet som (for) tæt knyttet til universiteterne og disses fagbestemte opdeling i institutter og 

fakulteter (Grønbæk 2001:12).  

 

Allerede i en årsrapport fra 1999 var Danmarks Forskningsråd ude med et forslag til nye ændringer 

af forskningsrådsstrukturen. Der blev i den sammenhæng sat spørgsmålstegn ved det eksisterende 
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systems indretning og kapacitet til at sikre både en klar ledelse og en bedømmelse og udmøntning af 

den strategiske og tværfaglige forskning, således at hensynene til både forskningskvalitet og 

samfundsmæssig relevans kunne tilgodeses. Det blev ligeledes i den sammenhæng fremhævet, at 

der var centrale strukturelle barrierer ved det eksisterende system. Barriererne begrænsede ifølge 

Danmarks Forskningsråd muligheden for en fornyelse, der kunne gå på tværs af den traditionelle 

rådsinddeling, som stadig var baseret på en klassisk universitær fakultetsopdeling. I årsrapporten 

blev der også peget på, at forskningsrådene stadig havde en sammensætning, der i udpræget grad 

var rettet mod forskningsinterne forhold, og at de derfor ikke nødvendigvis var egnede til at tage 

initiativer til programmer, der rakte uden for de forskningsmiljøer, der traditionelt var ansøgere til 

rådene, og til at forvalte programmer med en klar målorientering (Danmarks Forskningsråd 1999a: 

40). Det blev i den sammenhæng fremhævet, at der i forbindelse med uddelinger fra 

forskningsrådenes ordinære midler skete en fordeling på grundlag af traditionelle akademiske og 

velprøvede kriterier, som typisk gav et sikkert grundlag for at bedømme ansøgninger og ansøgeres 

videnskabelige kvalitet. Derimod blev bedømmelsesgrundlaget opfattet som anderledes og mere 

usikkert i forbindelse med aktiviteter og programmer, hvor der i tillæg til kvalitet var en række 

andre formål, herunder politiske relevanshensyn, som skulle tilgodeses. På den baggrund anbefalede 

Danmarks Forskningsråd, at det skulle vurderes nærmere, om det eksisterende system var optimalt, 

og påpegede, at der ville være gode argumenter for at udvikle et system, der i højere grad kunne 

kombinere behovet for forskningsfaglig indsigt med brugerhensyn og ekspertise (Danmarks 

Forskningsråd 1999a: 40). 

 

Disse forhold blev taget op igen i forbindelse med principaftalen for forskningen fra maj 2000, og i 

den efterfølgende Forskningskommission, der skulle gennemføre en analyse af antallet af 

forskningsrådgivende organer, herunder opgavefordelingen mellem forskningsrådene og 

Grundforskningsfonden samt fordelingen af forskningsbevillinger mellem institutionerne og 

forskningsrådene (Forskningsministeriet 2000b). Der var efter Forskningskommissionens opfattelse 

behov for, at organiseringen af den statslige forskningsfinansiering og den forskningsfaglige 

rådgivning i højere grad skulle tilpasses den stadigt mere dynamiske udvikling af forskningen. Den 

nye organisationsform skulle ifølge betænkningen baseres på bredere forskningsområder end de 

nuværende forskningsråd, fordi varetagelse af bl.a. samfundsmæssige forskningsinteresser krævede 

en bredere tilgang end de traditionelle disciplinindretninger. På den baggrund blev det derfor 

foreslået, at de nuværende statslige forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond og 
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Forskeruddannelsesrådet skulle føres sammen i én organisationsstruktur for at styrke og forenkle 

finansieringen af forskningen. Det blev dog samtidig fremhævet, at balancen mellem 

basisbevillinger og eksterne midler burde fastholdes. Herefter kom blandt andre Forskningsforum 

på vegne af de statslige forskningsråd med et alternativt forslag til en reformering af rådsstrukturen.  

Det blev imidlertid Danmarks Forskningsråd, der fik størst held med at påvirke den politiske 

beslutningsproces med to forslag, der i høj grad fik indflydelse på udformningen af den endelige 

reform af forskningsrådsstrukturen (Aagaard 2003).  

 

Som opfølgning på Forskningskommissionens betænkning havde Danmarks Forskningsråd nedsat 

en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en ny struktur for Forskningsrådene. Resultatet 

af arbejdet blev et gennemgribende reformforslag af forskningsrådsstrukturen præsenteret i januar 

2002. Danmarks Forskningsråd argumenterede her igen for, at den eksisterende rådgivnings- og 

finansieringsstruktur for forskning skulle forenkles og tilpasses den aktuelle udvikling inden for 

dansk og international forskning (Danmarks Forskningsråd 2002). Danmarks Forskningsråd 

kritiserede i den sammenhæng Forskningskommissionen for bevidst at have undladt at præcisere 

arbejdsområdet for de tre "fonde for nærmere afgrænsede faglige områder". Efter Danmarks 

Forskningsråd mening var det nødvendigt, at forskningsrådenes sammensætning i højere grad kom 

til at reflektere de nyskabende udviklingstræk i international forskning. Forskningsrådene skulle 

således kunne yde et modspil til de traditionelle institutionelle inddelinger af forskningen efter 

fakulteter og institutioner. Med dette udgangspunkt argumenterede Danmarks Forskningsråd for, at 

en revision af forskningsrådsstrukturen skulle resultere i en organisationsform som udover at bygge 

på den ypperste faglighed skulle være kendetegnet ved at fremme nyskabende forskning på tværs af 

traditionelle discipliner og institutioner, samt at kunne håndtere både forskerinitieret og 

samfundsinitieret forskning. De argumenterede ligeledes for, at de aktiviteter, som hidtil havde 

været varetaget af henholdsvis Danmarks Grundforskningsfond og Forskeruddannelsesrådet, burde 

integreres fuldstændigt med de øvrige fondsfunktioner. Danmarks Forskningsråd foreslog derfor en 

struktur med to forskningsfonde: Statens Strategiske Forskningsfond og Statens Almene 

Forskningsfond.   

 

Det mest kontroversielle i forslaget knyttede sig i den sammenhæng til områdeopdelingen, hvor der 

med forslaget blev lagt op til et fuldstændigt brud med den hidtidige organisering. Danmarks 

Forskningsråd lagde i den forbindelse vægt på, at de nye områder skulle gå på tværs af nuværende 
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discipliner og inddeling af fakultets- og rådsområder, og at de samtidig skulle indrettes således, at 

det enkelte område ikke blev domineret af et enkelt fag eller disciplin. Den bærende ide for 

Danmarks Forskningsråd var i den sammenhæng, at forskningens genstandsfelt skulle være det 

primære rationale for gruppering af forskningsansøgninger. De fem områder fik betegnelserne: 

Information (Fremskaffelse, bearbejdning, lagring, formidling og forståelse af information i 

bredeste forstand; Liv (Forståelse og bearbejdning af livsprocesser i mennesker, dyr og natur; 

Menneske (Individcentrerede forhold og processer samt relationer mellem individ og omverden; 

Fællesskab (Sociale, kulturelle og strukturelle forhold; og Stof (Materielle elementer og processer). 

 

På baggrund af den efterfølgende politiske diskussion fandt Danmarks Forskningsråd det imidlertid 

hensigtsmæssigt at revidere det ovenfor beskrevne forslag. Rådet offentliggjorde derfor i september 

2002 endnu et forslag til en ny struktur for Forskningsrådene. Der blev ikke umiddelbart givet 

nogen forklaring på årsagen til, at det blev opfattet som nødvendigt at revidere det allerede 

eksisterende forslag, men det må antages, at ændringerne i højere grad er sket på baggrund af 

realpolitiske opfattelser af, hvad der var muligt at få gennemført, end fordi Rådet mente at være 

kommet frem til endnu bedre løsninger. Det reviderede forslag kom derfor til at fremstå som et 

kompromis mellem Danmarks Forskningsråds eget tidligere forslag og det, der så ud til at kunne 

skabes opbakning til i den politiske virkelighed (Aagaard 2003). Der var tre væsentlige ændringer i 

det reviderede forslag. For det første var ønsket om opløsningen af den traditionelle disciplinære 

struktur skubbet i baggrunden, da det umiddelbart fremstod som så vidtgående, at denne diskussion, 

belært af tidligere erfaringer, kunne bringe vedtagelsen af den samlede reform i fare. Det betød dog 

langtfra, at ideen om en ny områdeopdeling var forkastet. I kommentarerne til det reviderede forslag 

stod der således: ‖de seks nuværende statslige forskningsråd skal umiddelbart indgå som 

forskningsråd i Statens almene Forskningsfond. På længere sigt bør opdelingen i seks fakultære 

forskningsråd ændres f.eks. som beskrevet i Danmarks Forskningsråd forslag af 4. januar 2002.”. 

Det var således tydeligt, at spørgsmålet om rådsopdelingen indtil videre blot var udskudt af 

strategiske årsager, og at der stadig eksisterede et klart ønske om skabe en struktur, der ville gøre 

fuldstændigt op med den traditionelle disciplinære udformning af systemet. For det andet blev der i 

det reviderede forslag lagt op til, at Grundforskningsfonden skulle bestå, da det havde vist sig, at 

der på daværende tidspunkt var stor politisk opbakning til dette element i finansieringssystemet. 

Endelig blev der også i det reviderede forslag lagt op til skabelsen af et koordinationsudvalg, der 

skulle have en koordinerende funktion for de tre fondes opgaveløsning og et samlet ansvar for at 
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udforme en fælles, overordnet fondsstrategi. Trods ændringerne byggede det reviderede forslag 

således stadig i alle væsentlige træk på det tidligere forslag fra januar 2002. Selv om Danmarks 

Forskningsråds to forslag blev mål for en vis kritik, fik især den reviderede version af forslaget 

afgørende indflydelse på udformningen af den reform af det forskningsrådgivende system, der blev 

vedtaget med bredt politisk flertal i oktober 2002. 

 

Reformen 2002: Kvalitet og samspil i forskningen 

Blandt andet ved at undgå, at diskussionen om disciplinopdelingen i de enkelte råd kom til at 

dominere den politiske debat, lykkedes det dermed efter årtiers diskussion om udformningen af den 

danske forskningsrådsstruktur endelig i slutningen af 2002 at få gennemført en reformering af 

rådssystemets bevilgende del (Lov om forskningsrådgivning 2003). Begrundelsen for 

nødvendigheden af reformen var ikke mindst, at nye fremskridt i forskningen har afgørende 

betydning for såvel den videnskabelige som den velfærdsmæssige udvikling, og at spredning og 

anvendelse af forskning og ny viden i dag spiller en stadigt større rolle for samfundets sociale og 

økonomiske muligheder, nationalt som internationalt.  

I henhold til den endelige reform skulle den bevilgende del af det nye forskningsrådssystem således 

grundlæggende bestå af tre hoveddele: et Frit Forskningsråd, der skulle støtte forskningsprojekter 

baseret på forskernes egne forskningsinitiativer og fremme bredde og kvalitet i dansk forskning 

gennem åben konkurrence baseret på uafhængig kvalitetsvurdering; et Strategisk Forskningsråd, der 

skulle støtte forskning på basis af politisk definerede programmer og fremme offentligt privat 

forskningssamarbejde; samt en Grundforskningsfond, der skulle finansiere større 

forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne ideer og bidrage til udviklingen af ‟Centres of 

Excellence‟ ved store satsninger i komplekse problemstillinger. I forhold til Grundforskningsfonden 

var der reelt blot tale om en fortsættelse af den hidtidige praksis.   

 

Det Frie Forskningsråd kom til at bestå af en bestyrelse, der efter egen vurdering skulle fastlægge 

antal af og grænser mellem de faglige forskningsråd. I første omgang skete der blot en videreførsel 

af de eksisterende 6 forskningsråd, der fungerede som underudvalg i den nye struktur, men denne 

struktur gennemgik med effekt fra 1. februar 2005 en mindre reorganisering. Der er således i dag 

fem faglige forskningsråd under Det Frie Forskningsråds bestyrelse. De nuværende råd har 

betegnelserne:  
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 Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation 

 Det Frie Forskningsråd – Natur og Univers 

 Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv 

 Det Frie Forskningsråd – Sundhed og Sygdom 

 Det Frie Forskningsråd – Teknologi og Produktion   

 

De nye betegnelser dækker dog reelt over nogenlunde samme opdeling som tidligere. Eneste 

væsentlige forskel er at Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd er nedlagt 

som et selvstændigt organ, således at dette område i al væsentlighed er blevet lagt ind under Rådet 

for Teknologi og Produktion.   

 

Det Strategiske Forskningsråd samlede de store forskningsprogrammer, som det politiske system 

ønskede at give styrket prioritet. Ved at løsrive finansieringen af den strategiske forskning fra de 

disciplinbaserede forskningsråd var det blandt andet håbet, at man bedre ville få mulighed for at 

iværksætte initiativer, der gik på tværs af de eksisterende disciplinopdelinger. Opsplitningen af 

bevillingsfunktionen kan dog ikke i sig selv siges at være udtryk for en opprioritering af den 

målrettede forskning på bekostning af den frie forskning. Programforskningen havde blot tidligere 

været håndteret indenfor de faglige forskningsråd eller i særlige programkomiteer inden for denne 

struktur. Den nye struktur kan derimod siges at være udtryk for, at rådsstrukturens rolle som 

medierende organ mellem forskningen og samfundet havde ændret sig i de foregående årtier. 

Reformen kan således anskues som et forsøg på en tilpasning af en forskningsrådstruktur, der var 

blevet skabt i en anden tid med nogle andre krav og forventninger til videnskabens organisering i 

samfundet. Med reformen blev det forsøgt at skabe en tilpasning til den faktiske rolle systemet reelt 

havde haft siden midten af 1980‘erne, hvor ansvaret for administrationen af en række store 

tematiske forskningsprogrammer blev lagt oven i rådenes traditionelle ansvar for finansiering af den 

forskerinitierede forskning inden for deres respektive disciplinære rådsområder. Det centrale med 

konstruktionen var imidlertid, at de strategiske beslutninger nu i højere grad blev løsrevet fra de 

institutionshensyn, der var institutionaliseret i det tidligere forskningsrådssystem, og at der med 

introduktionen af en række eksterne medlemmer var brudt med universitetsdominansen i forhold til 

den strategiske forskning. I forhold til diskussionerne i kapitel 3 kan der således tales om, at der 

blev gjort delvist op med det det akademiske samfunds ‘capture‟ af fordelingsbeslutningerne i den 

eksterne streng.    
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I forhold til selve forandringens form er det ydermere interessant, at man fra politisk side denne 

gang lykkedes med at komme igennem med en reel forandring ved at vælge en ‟layering‟-strategi 

frem for et frontalt opgør med de traditionelle råd. De nye ideer blev således blot institutionaliseret i 

rådssystemet gennem en tilføjelse til strukturen, mens rådsstrukturens mere traditionelle elementer 

fik lov at fortsætte i form af de Det Frie Forskningsråd. Med Det Strategiske Forskningsråd 

lykkedes det til gengæld at institutionalisere et nyt element i rådsstrukturen, der kunne udgøre en 

modvægt til det traditionelle rådsstrukturs orientering mod mere klassiske universitetspolitiske 

ideer. Dermed var der ligeledes tilføjet et element, der kunne føre til fremtidige forskydninger 

gennem differentieret vækst. Netop dette kom til at karakterisere periodens sidste halvdel, som det 

vises længere fremme i dette kapitel.    

 

Det var imidlertid ikke med denne del af rådsreformen slut med institutionelle tilføjelser til 

bevillingssystemet. Regeringen og Dansk Folkeparti blev således i 2004 enige om at oprette en 

højteknologisk forsknings- og innovationsfond "Fonden for Højteknologisk Udvikling" fra 1. januar 

2005. Den nye fond fik til opgave at satse strategisk indenfor højteknologisk forskning og 

innovation i Danmark. Fonden blev etableret med en selvstændig bestyrelse, der skulle være 

ansvarlig for udlodningen af midler fra fonden. Målet var at fokusere de ekstra midler fra fonden på 

nøje udvalgte satsningsområder. Der skulle være tale om særligt løfterige områder, hvor de 

erhvervsmæssige interesser var åbenbare, og hvor Danmark samtidig havde særlige forudsætninger 

og muligheder. Der skulle samtidig stilles krav om samspil mellem offentlige viden-institutioner og 

virksomheder og fokuseres på forskning og innovation i international topklasse samt 

teknologioverførsel. Højteknologifondens overordnede formål var på denne baggrund at styrke 

vækst og beskæftigelse i det danske samfund ved at investere risikovilligt i højteknologiske 

projekter og platforme (Lov om Højteknologifonden 2004; Højteknologifonden 2010).  

 

Dermed var der i løbet af få år kommet en række nye lag i finansieringssystemet. I en kommentar i 

Børsen d. 2.6.2005 pegede de økonomiske vismænd på en række faldgruber i målretningen af den 

offentlige forskning som følge af denne nye finansieringsmæssige struktur. Vismændene 

fremhævede i den sammenhæng for det første, at der var en betydelig risiko for, at offentlige 

forskningspenge ville blive anvendt på for snævre områder og i stort omfang ville komme til at 

fortrænge privat forskning. For det andet understregede de, at en målretning af forskning kan betyde 

en topstyring af udvælgelsen af indsatsområder, hvilket var et problem, da der ikke er sikre metoder 
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til fra centralt hold at udvælge de rigtige indsatsområder. Desuden var det ifølge vismændene 

vigtigt at finde den rigtige balance i fordelingen af offentlige forskningsmidler mellem 

anvendelsesorienteret strategisk forskning og den grundlagsskabende forskning, som indtil da i 

samklang med undervisningen og forskeruddannelsen havde været universitetsinstitutionernes 

primære kendetegn. Vismændene forsøgte med dette udgangspunkt at vurdere om reorganiseringen 

af forskningspolitikken igennem bevillingssystemet var fornuftig. De fremhævede i den 

sammenhæng, at det kunne blive svært at sikre den rette balance mellem grundforskningen og den 

mere anvendelsesorienterede forskning. De fremhævede ligeledes, at det kunne være vanskeligt at 

se den ‖korrekte‖ snitflade mellem f.eks. Det Strategiske Forskningsråd, der i princippet dækker 

eller kan dække alle anvendelsesorienterede forskningsområder, og Højteknologifondens 

sandsynligvis selektive indsatsområder. Afslutningsvis understregede de vigtigheden af, at værdien 

af den offentligt finansierede forskningsindsats fremover skulle måles ved de 

produktivitetsstigninger generelt i samfundet, som afspejlede spredningseffekten, frem for snævert 

at fokusere på en enkelt virksomheds eller sektors succes i form af eksempelvis beskæftigelse eller 

eksport (Det Økonomiske Råd 2005). 

 

Uanset om reorganiseringerne samlet set blev vurderet som mere eller mindre hensigtsmæssige var 

der under alle omstændigheder med oprettelsen af Rådet for Teknologi og Innovation i 2002, Det 

Strategiske Forskningsråd i 2003 og Højteknologifonden i 2004 i løbet af få år sket en kraftig 

‟layering‟ af nye finansieringsorganer og hermed også en forskydning væk fra den traditionelle 

disciplinbaserede bevillingstildeling, som det nu kun var Det Frie Forskningsråd, der 

repræsenterede. Der kan dermed tales om at rådsstrukturen, der hidtil havde været bærer af en 

række traditionelle universitetspolitiske ideer, nu var blevet splittet, og at der hermed var sket en 

kraftig forskydning i retning af organer, der repræsenterede fremvoksende innovationspolitiske 

ideer. Som de tidligere afsnit i dette kapitel har vist, skete denne udvikling sideløbende med at de 

traditionelle universitetspolitiske ideer også var blevet trængt på både ministerieniveau og på 

institutionsniveau. På ministerieniveau var det sket ved at Undervisningsministeriet nu endegyldigt 

var blevet sat uden for indflydelse i forhold til universiteterne, og på institutionsniveau var det sket 

ved indførelsen af en ledelsesstruktur, der i højere grad end tidligere var orienteret mod eksterne 

krav, og hvor tidligere tiders lighedshensyn var nedtonet som følge af afskaffelsen af de 

demokratiske valg af ledere. Der var således på alle tre niveauer i løbet af få år sket en forskydning, 

der kunne bane vejen for gennemførelsen af yderligere afgørende forandringer.  

http://www.dors.dk/sw2931.asp
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Nyt forsøg på at ændre basisbevillingsmodellen: (case-studie) 

Med de gennemførte reformer i forhold til både finansieringssystemets eksterne strenge og den 

interne ledelse på universiteterne var det set i en politisk optik på tide igen at tage fat på 

spørgsmålet om fordelingen af basisbevillingerne. Efter optakten i forbindelse med 

Forskningskommissionens arbejde og de efterfølgende diskussioner om udformningen af kriterier 

for fordelingen af basisbevillinger, var det ikke overraskende, at dette tema igen kom på den 

politiske dagsorden, nu hvor de første trin i regeringens samlede plan for det offentlige 

forskningssystem var ført ud i livet. Trods de marginale ændringer blandt andet i forlængelse af 

processen midt i 1990‘erne var systemet stadig i store træk identisk med det system, der for alvor 

tog form i forbindelse med budgetreformen i starten af 1980‘erne og som i forhold til fordelingen af 

midler mellem de enkelte institutioner reelt havde sine rødder helt tilbage ved starten af 1970‘erne i 

forbindelse med udbygningen af universitetslandskabet.  

 

Igen var Danmarks Forskningsråd med til at dagsordensætte problemstillingen. Det skete denne 

gang i Rådets årsrapport 2002 (Danmarks Forskningsråd 2003). Løsningen på spørgsmålet om, 

hvordan fordelingen af basisbevillinger skulle håndteres, var ifølge rapporten at omforme 

udviklingskontrakterne til egentlige resultatkontrakter, hvor resultaterne med hensyn til det enkelte 

universitets målopfyldelse skulle tillægges større vægt i forbindelse med en fremtidig vækst i 

ressourcer. Argumentet var igen, at langt hovedparten af fordelingen fortsat var historisk betinget, 

og at det derfor burde overvejes, hvordan universiteternes grad af målopfyldelse - i højere grad end 

det var tilfældet - kunne relateres til tildelingen af basismidler til forskning. Et andet argument var, 

at en vækst i investeringerne i denne sektor krævede større gennemsigtighed i forhold til, hvad 

ressourcerne blev anvendt til, og hvad der kom ud af aktiviteterne ud fra et samfundsmæssigt 

perspektiv. Der burde derfor ifølge rådet blive etableret et mere systematisk og sammenhængende 

system for indsamling og bearbejdning af data om de offentlige forskningsinstitutioners aktiviteter. 

Et sådant system skulle give et bedre samlet overblik over den offentlige forskningsindsats. Det var 

dog samtidig intentionen, at den enkelte forskningsinstitution også skulle vurderes på arbejdet med 

strategier, satsninger, aktiviteter m.v. (Danmarks Forskningsråd 2003).   

 

Det blev imidlertid ikke denne vej udviklingen kom til at gå, selvom tanken også indledningsvist 

fandt vej til Globaliseringsrådets arbejde, hvor spørgsmålet om fordelingen af basisbevillinger igen 
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blev aktuelt. Netop tanken om at koble basisbevillingerne til udviklingskontrakterne har også siden 

været på dagsordenen med jævne mellemrum.  

 

Kernefeltsprojektet 

Året efter havde Danmarks Forskningsråd som følge af den nye lov om forskningsrådgivning fået 

nyt navn og ny medlemskreds. Navnet var nu Danmarks Forskningspolitiske Råd, og i 

formandsstolen havde Bruno Hansen afløst Katherine Richardson. Bruno Hansen, der, som kapitel 

9 viste, også var formand for det tilsvarende råd i starten af 1990, valgte imidlertid en anden tilgang 

til spørgsmålet om kriterier end det foregående råd. I stedet for at fokusere på at omdanne 

udviklingskontrakterne valgte rådet at igangsætte et nyt projekt under betegnelsen ‘Kernefelter i 

dansk forskning‘ (Danmarks Forskningspolitiske Råd 2006a; 2006b). Projektet havde i 

udgangspunktet store lighedstræk med det projekt, Bruno Hansen og det øvrige råd arbejdede på i 

start 1990‘erne, hvor ønsket var at skabe et overblik over det danske forskningslandskab som 

udgangspunkt for prioriteringsbeslutninger.  

 

Da Danmarks Forskningspolitiske Råd i efteråret 2004 iværksatte sit projekt var hensigten derfor at 

styrke grundlaget for den politiske prioritering af de offentlige forskningsressourcer. Det fremgik i 

den forbindelse, at den eksisterende 50-40-10-model ifølge rådet kun i mindre grad reflekterede 

forskningsmæssig kvalitet, og at det var nødvendigt, at en forøget konkurrence om basismidlerne 

kom til at bygge på klare succesparametre og indikatorer for kvalitet. Argumentet var således, at en 

omlægning af basisfinansieringen af universiteternes forskning burde indtænke et bredere spektrum 

af succesparametre, omfattende kvalitetskriterier (publicering, citationer, eksterne 

forskningsindtægter og formaliseret internationalt samarbejde) og betydningskriterier 

(samfundsmæssig og erhvervsmæssig betydning). Det skulle med rådets formulering ske for at 

fremme en prioriteringsform, der kunne sikre en optimal udnyttelse af forskningsbevillingerne ved 

at kvalificere det grundlag, hvorpå forskningspolitiske beslutninger og prioriteringer blev foretaget. 

Danmarks Forskningspolitiske Råds projekt fokuserede på denne baggrund på udviklingen og 

anvendelsen af en metode til identifikation af områder i dansk forskning af høj international 

sammenlignelig videnskabelig kvalitet og af væsentlig samfundsmæssig betydning. Første udkast til 

en metode for beskrivelse af kernefelterne forelå i november 2004. Metoden blev afprøvet og 

revideret over to omgange på fem forskningsinstitutioner. Derefter blev alle forskningsinstitutioner 

med mere end 15 forskningsårsværk finansieret af offentlige midler bedt om at indberette 
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nuværende og spirende kernefelter, med en aflevering i september 2005. Hensigten med værktøjet 

var, at det skulle kunne anvendes forskellige steder i forskningssystemet dvs. både i vurderingen og 

prioriteringen af basis- og konkurrencemidler – og på forskellige niveauer (i forhold til den enkelte 

forsker, forskergruppe, afdeling, institut, fakultet eller institution).  

 

Nogenlunde samtidigt kom baggrundsmaterialet til Globaliseringsrådets arbejde, der gennemgås 

nedenfor. Danmarks Forskningspolitiske Råd fandt her anledning til at koble kernefeltsprojektet til 

de forslag, som Globaliseringsrådet skulle diskutere. Rådet fremhævede på den baggrund, at 

værktøjet fremadrettet kunne anvendes for at skabe klare og gennemskuelige kriterier i forbindelse 

med regeringens initiativer som f.eks. en ny model for konkurrence mellem universiteter, en ny 

model for kvalitetsbaseret fordeling af basismidler og et kvalitetsbarometer (Danmarks 

Forskningspolitiske Råd 2006a; 2006b). Som det følgende vil vise fik modellen imidlertid ikke 

større betydning for de diskussioner, der allerede under Kernefeltsprojektets udarbejdelse var 

begyndt at træde frem. Det videre forløb i forbindelse med Globaliseringsrådet arbejde tog i stedet 

en anden retning.  

 

Globaliseringsrådet  

Efter folketingsvalget i 2005, der gav den borgerlige Fogh Rasmussen regering genvalg, udsendtes 

et nyt regeringsgrundlag, hvor den kommende periodes store udfordringer blev lanceret 

(Regeringen 2005c). Et væsentligt punkt var nedsættelsen af Globaliseringsrådet, der blandt andet 

fik til opgave at se på forskningens finansiering. Rådet kom til at bestå af 26 repræsentanter fra 

fagforeninger, erhvervslivets organisationer, personer fra virksomheder og fra uddannelses- og 

forskningsverdenen samt fra regeringen (Regeringen 2006). Fra regeringen deltog statsministeren, 

økonomi- og erhvervsministeren, finansministeren, undervisningsministeren og 

videnskabsministeren.  

 

Som udgangspunkt for Globaliseringsrådets arbejde udsendte Regeringen i juni 2005 en debat-pjece 

om globaliseringens udfordringer for Danmark (Regeringen 2005a). I dette forarbejde til strategien 

samt i et følgende baggrundsdokument til rådets møde om den offentlige forskning fremhævede 

Regeringen, at den frem til 2010 ville tilføre betydelige ekstra midler til den offentlige forskning, 

men at der også skulle stilles store krav til, hvordan pengene skulle bruges og hvor det skulle ske 

(Regeringen 2005b). Det blev i den sammenhæng fremhævet, at der skulle ske en forskydning fra 
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samfundsvidenskab og humaniora i retning af teknisk og naturvidenskabelig forskning. Som 

nedenstående figur viser, havde fordelingen mellem hovedområderne i perioden fra årtusindeskiftet 

og frem til 2006 været relativt stabil for samfundsvidenskab og humaniora samlet set (springet i 

2006 skyldes jf. kapitel 5 overflytning af områder). Til gengæld var der sket visse forskydninger fra 

naturvidenskab og jordbrugs- og veterinærvidenskab i retning af sundhedsvidenskab.   

 

Figur 19: FoU-udgifter i den offentlige sektor fordelt på videnskabelige hovedområder, 2001-2006. 

Procent 

 

 

Endelig fremgik det også, at en væsentlig større del af de offentlige forskningsmidler skulle uddeles 

i konkurrence. Kvalitet skulle i den proces fremover være det absolut bærende princip for fordeling 

af alle forskningsmidler (Regeringen 2005b). Problemet var ifølge notatet blandt andet, at 

fordelingen af universiteternes basisforskningsmidler skete på en uhensigtsmæssig måde:  

 

”Fordelingen af universiteternes basisforskningsmidler sker i dag på en måde, som ikke belønner 

høj kvalitet. Dårlig forskningskvalitet får ikke konsekvenser i form af færre midler” (Regeringen 

2005b: 2-3).  

 

Igen blev det derfor fremhævet som problematisk, at fordelingen af basismidlerne på de 12 

universiteter skete ud fra en historisk betinget fordelingsnøgle – uafhængigt af, om kvaliteten på de 

enkelte universiteter var god eller dårlig. Et nyt system ville ifølge regeringen fremme en udvikling, 

hvor universiteterne skulle tilpasse deres forskningsmiljøer for at øge kvaliteten ved eksempelvis at 
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samle små forskningsmiljøer i større enheder og ved at udbygge forskningen på de områder, hvor 

kvaliteten var størst. Det var derfor et centralt mål for Regeringen, at basismidler til forskning 

fremover skulle fordeles efter kvalitet, og at netop kvaliteten af dansk forskning skulle kunne måles 

og evalueres systematisk (Regeringen 2005b: 2-3). Der skulle skabes et bedre grundlag for at 

prioritere gennem en løbende bred kortlægning af de forskningsbehov, som samfunds- og 

erhvervsudviklingen skaber, og af danske forskningsinstitutioners forudsætninger for at løse dem. 

Kortlægningen skulle baseres på omfattende høringer, dialogprocesser og analyser, hvor 

ministerier, forskningsråd, erhvervsliv og andre relevante aktører skulle inddrages. Kortlægningen 

skulle endvidere hvert fjerde år munde ud i et katalog over vigtige temaer for fremtidig strategisk 

forskning. Endeligt skulle kortlægningen styrke grundlaget for den politiske prioritering af 

strategisk forskning. Netop disse krav førte til oprettelsen af ‘Analyse og Evalueringsenheden‘ i 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen og senere til udarbejdelsen af det såkaldte ‘Forsk 2015‘- 

katalog, der kan opfattes som en videreførsel af nogle af bestræbelserne bag arbejdet med den 

nationale forskningsstrategi i 1990‘erne. 

  

I forhold til selve basisbevillingsmodellen var intentionen mere præcist, at universiteterne fra 2007 

skulle bedømmes både på deres undervisning, forskning og videnspredning. De universiteter, der 

opnåde den højeste bedømmelse, skulle tilføres flest basismidler sammenholdt med deres størrelse 

og bredde. Tanken var indledningsvist, at bedømmelsen af universiteterne skulle foretages af et 

internationalt og uafhængigt dommerpanel og at den skulle være offentlig. Hvilket niveau denne 

bedømmelse i praksis skulle foregå på var dog noget uklart. Der kunne således både være tale om 

en modificeret engelsk model i stil med undervisningsministeriets første modeller i midt-90‘erne 

eller en mere overordnet institutionsvurdering. Der var samtidig også en lidt uklar antydning af, at 

vurderingen skulle tage udgangspunkt i de mål, der blev opstillet i udviklingskontrakterne. Det 

fremgik således, at ‘Basismidlerne skal tildeles efter en samlet bedømmelse af kvaliteten og af de 

mål, der er opstillet i institutionernes udviklingskontrakter‟ (Regeringen 2005b). Det blev dog 

samtidigt fremhævet, at der kun måtte ske gradvise ændringer i de enkelte universiteters 

basismidler. Det enkelte universitet måtte ikke fra det ene år til det andet opleve meget voldsomme 

ændringer i basismidlernes omfang. 

 

Ovenstående baggrundsmateriale til Globaliseringsrådets arbejde var forud for selve rådets møde 

om den offentlige forskning blevet udarbejdet i et tværministerielt sekretariat, der havde analyseret 
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området og peget på problemer og mulige løsninger. Ifølge involverede embedsmænd var der tale 

om et forholdsvist åbent politisk mandat, hvor der på baggrund af analyser af problemer og med 

inddragelse af udenlandske erfaringer blev skitseret mulige tiltag
32

. Der var med andre ord ifølge 

embedsmændene ikke på forhånd nogen præcis politisk drejebog, men til gengæld et mandat, der 

gav stor embedsmandsindflydelse. Daværende Videnskabsminister, Helge Sander, beskrev i et 

interview gennemført i forbindelse med dataindsamlingen selve processen således: 

 

”Jeg havde som Videnskabsminister en række medarbejdere, der sad i Statsministeriet i den periode. 

Det havde Undervisningsministeriet, Finansministeriet, Økonomi og Erhvervsministeriet, som var de 

5 ministerier, der bidrog også. De lavede så oplæg, som naturligt havde Anders Fogh i førerstolen. 

(…) ‟ mange af de ting kom fra Videnskabsministeriet, og så holdt jeg jo møder med folkene i 

ministeriet, således at det var en førstebehandling. Anden behandling var i Statsministeriet, og 

tredjebehandling var så i Globaliseringsrådet. Det er klart, at de ting, der vedrørte os, var jeg meget 

inde over og havde indgående drøftelser af, men (..) Anders Fogh var inde over det hele, alle 350 

forslag. Det tror jeg roligt, jeg tør sige”.  (Helge Sander, interview). 

 

Sander fremhævede ligeledes i ovennævnte interview, at man fra Videnskabsministeriets side i 

denne proces havde været meget opmærksomme på internationale tendenser i forhold til de 

anbefalinger, der blev udarbejdet i forhold til udformningen af finansieringssystemet: 

 

”Det er klart, at Globaliseringsrådets arbejde var baseret på en række aktører, dels 

Globaliseringsrådets medlemmer, men dels også hele embedsmandssystemet. Der var man især i 

Videnskabsministeriet meget OBS på, hvad der foregik i OECD i Paris, hvor der var meget stærke 

kræfter, der havde gode relationer til videnskabsministeriet. Derudover var der også ikke mindst 

EU” (Helge Sander, interview).  

 

Trods hele denne forudgående proces er der imidlertid meget, der tyder på, at visse af forslagene var 

præget af ret begrænset forudgående analyse. Disse forhold synes særligt at have gjort sig gældende 

i forhold til spørgsmålet om basisbevillingsmodellens udformning, hvor ingen efterfølgende har 

kunnet (eller ønsket at) redegøre for, hvordan ideerne præcist opstod, og hvem der bragte dem ind i 

                                                 
32 En kilde hævder at DI spillede en væsentlig rolle i udformningen af visse baggrundsnotater, men vil ikke citeres for 

det. Dette har ikke kunnet verificeres gennem andre kilder, men det understøttes dog af, at DI Indsigt 2. december 2005 

kom med anbefalinger, der lå meget tæt op af sekretariatets forslag, men hvor førstnævnte altså blev publiceret en uge 

før sidstnævnte. 
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processerne. Der er således intet, der indikerer, at der lige præcis i forhold til dette spørgsmål har 

fundet noget videre analysearbejde sted med afvejning af fordele og ulemper ved forskellige mulige 

modeludformninger.  

 

Selvom der ikke havde været stor fokus på netop kriterie-spørgsmålet i det tværministerielle 

sekretariat viste det sig imidlertid, at de forslag, der blev skitseret i baggrundsnotatet i forhold til en 

ny basisbevillingsmodel, mere eller mindre ordret kom til at fremgå af den endelige 

Globaliseringsstrategi. Der var således tale om et forslag, der gik stort set uændret igennem rådets 

arbejde. Det er også efterfølgende blevet fremhævet af flere af rådets medlemmer, at kriterie-

spørgsmålet ikke var det, der stod øverst på dagsordenen i forhold til rådets drøftelser omkring den 

offentlige forskning.  At der eksempelvis i første omgang blev peget på en panelbaseret model frem 

for en indikatorbaseret model blev således ikke tillagt stor betydning. Det handlede mest om, at der 

bare skulle findes en eller anden præstationsbaseret model med fokus på kvalitet. I forhold til 

diskussionerne i selve rådet er det i øvrigt også blevet fremhævet, at spørgsmålene om 

universiteterne og den offentlige forskning generelt var præget af begrænset viden hos en lang 

række af rådsmedlemmerne. Der var således ifølge et af rådsmedlemmerne ikke tale om særligt 

frugtbare diskussioner i forhold til universitetsområdet, fordi der ganske enkelt var for få med den 

nødvendige viden om den offentlige forsknings vilkår og rolle (Nina Smith, interview).  

 

I forhold til Globaliseringsrådets arbejde er det ligeledes bemærkelsesværdigt, at Bruno Hansen, 

den daværende formand for Danmarks Forskningspolitiske Råd, præsenterede det ovenfor 

beskrevne Kernefeltsprojekt for Globaliseringsrådets medlemmer, men uden at det på nogen måde 

fik indflydelse på spørgsmålet om fordelingen af basisbevillinger i den endelige 

Globaliseringsstrategi. Argumentet fra Bruno Hansens side var ellers, at en fremtidig 

kvalitetsbaseret fordelingsmodel burde omfatte indikatorer for såvel videnskabelig kvalitet som 

samfundsmæssig betydning, og at kernefeltsprojektet viste, at det var muligt for 

forskningsinstitutionerne at identificere forskningsområder på grundlag af et bredt sæt af 

indikatorer. Han indrømmede dog også, at det krævede en videreudvikling af metoden, således at de 

enkelte forskningsområders kvalitet og betydning blev tydeliggjort på en mere systematisk og 

sammenlignelig måde. De erfaringer, der var blevet indhentet i den forbindelse vedrørende 

udvælgelse og brug af indikatorer blev imidlertid ikke inddraget i det følgende forløb (Hansen 

2005).    
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Bruno Hansen var imidlertid ikke den eneste, der fik lov til at foretræde for Globaliseringsrådet i 

forhold til disse spørgsmål. Også Koordinationsudvalget for Forskningen (KUF) præsenterede ved 

Rektor, Jens Oddershede, deres indspil til diskussionerne i Globaliseringsrådet vedrørende den 

offentlige forskningsfinansiering. KUF fremhævede i den sammenhæng, at prioriteringen af 

offentlige forskningsbevillinger nødvendigvis skulle ske på flere niveauer. Argumentet var, at det er 

et politisk ansvar at prioritere forskningsindsatsen inden for de brede hovedområder som for 

eksempel teknik, naturvidenskab, sundhedsvidenskab, jordbrugsforskning, samfundsvidenskab og 

humaniora, fordi der, jfr. bl.a. OECD-analyser, ikke kunne findes en objektiv måde at prioritere 

mellem disse områder ved hjælp af de sædvanlige forskningsprioriteringsinstrumenter. Når denne 

overordnede prioritering var foretaget, skulle det politiske system til gengæld ifølge KUF så vidt 

muligt overlade udvælgelsen af de lovende forskningsområder til dem, der har størst indsigt i 

fagligheden, både på institutionerne og i den eksterne forskningsstreng. Her skulle det være 

kvalitetskriterier, der skulle bestemme prioriteringen (Koordinationsudvalget for forskning 2005).  

 

Danmarks Forskningspolitiske Råd gjorde kort efter endnu et forsøg på at komme til at påvirke 

dagsordenen. Kort efter Bruno Hansens præsentation udgav Rådet, i februar 2006, en pjece med 

udmeldinger om bl.a. regeringens forslag til den fremtidige finansiering af universiteternes 

forskning. Rådet vurderede her, at den samlede finansiering af universitetsforskningen i højere grad 

burde fordeles på basis af konkurrence institutionerne imellem, men rådet understregede, at dette 

kunne ske via to fremgangsmåder, der kunne anvendes hver for sig eller i kombination afhængig af, 

hvilke effekter man ønskede at skabe:  

 

1. En større andel af de samlede statslige forskningsmidler kunne kanaliseres gennem den 

eksterne finansieringskanal, typisk forskningsrådene og de to store fonde.  

2. Der kunne skabes konkurrence mellem universiteterne om fordeling af de samlede 

basismidler.  

 

Forøget vægt på den eksterne finansieringskanal ville ifølge rådet hæve det almindelige 

konkurrenceniveau i forskningssystemet. Finansieringsformen var ifølge rådet især velegnet til at 

kanalisere midler til de bedste enkeltforskere og forskergrupper. Forøget vægt på konkurrence om 

basismidler ville til gengæld være en konkurrence udelukkende mellem universiteterne.  Det var 

rådets vurdering, at begge metoder skulle tages i brug, således at en forøgelse af den eksterne 
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finansieringsstreng skulle kombineres med større konkurrence om basismidlerne. Rådet 

fremhævede endvidere, at udarbejdelse og implementering af en operativ model for 

konkurrenceudsættelse af basismidlerne ville kræve en nærmere vurdering, således at der kom klare 

succesparametre og indikatorer for kvalitet. Rådet foreslog derfor endnu engang, at man lod sig 

inspirere af rådets arbejde med identificering af kernefelter i dansk forskning. Heller ikke dette 

indspil fik synlige konsekvenser i den endelige Globaliseringsstrategi.  

 

Samlet set var der tilsyneladende i denne del af processen meget begrænset interesse for en 

fremtidig basisbevillingsmodels præcise udformning, og frem for alt meget lille bevidsthed om 

hvilke udfordringer, der knytter sig til introduktionen af sådanne modeller. Det afgørende for 

regeringen og Globaliseringsrådet var i stedet blot, at der blev fundet en brugbar model, og 

udformningsspørgsmålet blev således først og fremmest opfattet som et teknisk spørgsmål, der 

kunne afklares senere.  

 

April 2006: Globaliseringsstrategien 

Regeringen præsenterede i marts 2006 sin endelige Globaliseringsstrategi (Regeringen 2006). At 

der var tale om mere end blot et almindeligt policy-udspil blev afspejlet såvel i strategiens omfang 

og ambitioner, som i strategiens præsentation, hvor statsministeren og vice-statsministeren ved et 

stort anlagt direkte tv-transmitteret pressemøde lancerede strategien foran et talstærkt presseopbud. 

Strategiens status var imidlertid lidt uklar. Regeringen forsøgte fra starten at fremstille 

Globaliseringsrådets arbejde som meget åbent, transparent og dialogisk med inddragelse af et meget 

stort antal bidragsydere udover rådets permanente medlemmer og med stor vægt på offentlig debat 

undervejs. Efterfølgende er der imidlertid blevet stillet spørgsmålstegn ved både strategiens status 

og selve udarbejdelsesprocessens åbenhed. Det er blevet hævdet, at både processen og den endelige 

strategi-udformning var meget stramt styret af regeringen fra start til slut. Trods inddragelsen af et 

stort antal ‟stakeholdere‟ var alt baggrundsmateriale, programmet for og indholdet i de enkelte 

møder, samt udvælgelsen af deltagere besluttet på forhånd af regeringen, hvilket efterlod et 

begrænset rum for indflydelse. Selvom den endelige strategi blev præsenteret som resultatet af hele 

Globaliseringsrådets arbejde, var den i sidste ende i praksis et forholdsvist traditionelt 

regeringsdokument udformet og godkendt af de involverede ministre. Denne tvetydighed blev 

efterfølgende ekspliciteret, da flere af rådets medlemmer offentligt tog afstand fra elementer i 

strategien, hvilket ‘de facto‘ efterlod strategiens status som et ordinært regeringsdokument. Blandt 



348 

 

andre Nina Smith, der sad i rådet som universitetsrepræsentant og tidligere økonomisk vismand 

samt Sine Sunesen fra AC udtalte i den sammenhæng, at regeringen og dets embedsmænd havde 

styret forløbet i en grad, der gjorde at strategien udelukkende måtte betegnes som et 

regeringsprodukt (Politiken 16/3 2006). Daværende Videnskabsminister, Helge Sander, fremhæver 

da også efterfølgende i et af afhandlingens interviews, at det helt fra starten havde været tanken, at 

det skulle forløbe på den måde:  

 

”Det var det, der var hele idéen med og princippet bag Globaliseringsrådet; at få det politisk lagt til 

rette” (Helge Sander, interview). 

 

Uanset status udgjorde Globaliseringsstrategien overordnet en konkret vision for udviklingen af 

Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Strategien bestod af i alt 350 

konkrete initiativer, som tilsammen sigtede mod omfattende reformer af uddannelse og forskning 

og forslag til forbedringer af rammerne for vækst og fornyelse overalt i det danske samfund 

(Regeringen 2006). Forsknings- og universitetspolitikken var således kun et element blandt flere i 

strategien, men det kunne alligevel siges at udgøre et omdrejningspunkt for en lang række af 

initiativerne i strategien.  

 

I forhold til spørgsmålet om finansieringen af den offentlige forskning var Regeringens 

udgangspunkt, at den direkte konkurrence om forskningsmidlerne skulle skærpes med det formål at 

styrke kvaliteten. Regeringen ønskede således, at det i 2010 skulle være halvdelen af de offentlige 

forskningsmidler, der blev fordelt i åben konkurrence ud fra en vurdering af, at det ville give 

dynamik og fornyelse og være med til at sikre, at midlerne ville gå til de bedste forskere og de 

bedste forskningsmiljøer. Derudover skulle de eksterne forskningsmidler i højere grad målrettes 

store og længerevarende forskningsprojekter ud fra en antagelse om, at det ville give bedre 

resultater. Opfattelsen var således, at heller ikke den seneste forskningsrådsreform havde formået at 

opfylde dette ønske. Endeligt skulle basismidlerne fremadrettet uddeles på baggrund af 

kvalitetsmålinger. Regeringens nye model for offentlig forskningsfinansiering indebar således 

samlet set, at de offentlige forskningsmidler skulle opdeles i tre hovedkategorier:  

 

1. Kvalitetsfordelte basismidler til forskning  

2. Konkurrenceudsatte midler fordelt som store bevillinger til institutionerne  

3. Konkurrenceudsatte midler fordelt i åben konkurrence via forskergrupper  
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Punkt 1 behandles i det følgende, mens de øvrige punkter analyseres sidst i dette kapitel.  

 

I forhold til spørgsmålet om fordelingen af basismidlerne var modellen fra debatoplægget til 

Globaliseringsmødet i december 2005 grundlæggende fastholdt. Der var tale om en nærmest ordret 

gengivelse af forslagene fra baggrundsnotatet, og det var dermed stadig centralt at 

kvalitetsvurderingen skulle foretages af internationalt sagkyndige og tage udgangspunkt i målene 

opstillet i universiteternes udviklingskontrakter. Det fremgik i den sammenhæng, at universiteterne 

fremover i deres udviklingskontrakter skulle opstille konkrete mål for udnyttelse af forskningens 

resultater og for samarbejde med eksterne parter, herunder erhvervslivet, samt at også arbejdet med 

videnspredning skulle have betydning for fordeling af basismidler. Herudover var der dog ikke 

mere præcise angivelser af, hvordan modellen i praksis skulle udformes, men i stedet blot en 

bemærkning om at fordelingsmodellen baseret på kvalitet skulle udvikles i 2006 i dialog med 

universiteterne. Den planlagte iværksættelse af en ny model var dog nu udsat fra 2007 til 2008.  

 

Spillet om den fremtidige udformning var imidlertid allerede i gang. Allerede op til 

Globaliseringsstrategiens præsentation havde en række aktører været ude med deres holdninger til 

de forventede udspil. Blandt andre Rektorkollegiet havde foretaget en samlet gennemgang af 

modellen på baggrund af de informationer, der var sluppet ud, og de havde således en række bud på, 

hvordan modellen set fra universiteternes synsvinkel kunne omsættes i praksis. Med hensyn til de 

kvalitetsfordelte basismidler fandt rektorkollegiet det rigtigt, at en stigende andel af basismidlerne 

burde uddeles efter en beregningsmodel, der belønnede performance og kvalitet. En sådan model 

kunne ifølge Rektorkollegiet udformes i stil med den eksisterende 50-40-10-model og eksempelvis 

omfatte forskningsperformance, f.eks. publicering eller publikationernes gennemslagskraft; 

undervisning; eksternt finansierede forskningsaktiviteter; samarbejde med erhvervslivet; uddannelse 

af forskere; licenser til universitetets forskningsresultater, internationalisering samt 

gennemførelsestal (bachelor- og kandidatproduktion). Rektorkollegiet afviste dog den del af 

forslaget, der indebar, at et internationalt og uafhængigt dommerpanel skulle foretage en vurdering 

af de enkelte universiteter i forhold til hinanden ud fra indsamlede statistikker. Rektorkollegiet fandt 

det vanskeligt at sammensætte et panel, der skulle kunne varetage en sådan opgave, men så gerne at 

et internationalt panel blev benyttet til at kvalitetssikre selve modellen (Rektorkollegiet 2006; 

2007).  
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Sammenfattende var der således efter Globaliseringsstrategiens præsentation tale om en ganske 

upræcist skitseret model i forhold til spørgsmålet om fordelingen af basisbevillinger, hvor 

universiteterne allerede på forhånd havde undsagt et helt centralt element i modellen. 

Globaliseringsstrategien kan dermed ikke anskues som en præcis drejebog for det videre forløb i 

forhold til netop dette spørgsmål, men der er alligevel næppe tvivl om strategien alligevel bør 

tillægges stor betydning. Betydningen udsprang imidlertid ikke af grundige analyser og nuancerede 

afvejninger af fordele og ulemper ved forskellige modeller, men derimod af den brede 

innovationspolitiske ramme og den opfattelse af nødvendighed, der blev skabt omkring 

forandringerne. Der var med andre ord tale om en ramme og en fremstilling, der overordnet set var 

så stærk, at mere traditionelle universitetspolitiske indvendinger i forhold til strategiens 

anbefalinger fik svære kår i den følgende proces.    

 

Ministeriets første model 

I Videnskabsministeriet, der kom til at stå for processens videre forløb, var der som følge af den 

lave grad af specificering i forhold til udformningen af modellen fra starten stor usikkerhed om, 

hvordan opgaven i praksis skulle løses. Ministeriet indkaldte i den forbindelse en række eksperter, 

der skulle rådgive om mulige modeludformninger. Der blev i denne proces fra flere sider 

argumenteret for, at den norske model, såfremt der skulle udformes en model, formentlig var den, 

der ville have færrest skadevirkninger. Den panelbaserede model var tilsyneladende allerede på 

dette tidspunkt afskrevet fra ministeriets side. Anbefalingen om at inddrage den norske model tog 

ministeriet til efterretning, men det skete imidlertid i en noget anden form, end man kunne forvente. 

Som det følgende vil vise, kom inspirationen fra den norske model i første omgang kun til at indgå 

som et meget lille element i en meget større og meget mere kompleks model.  

 

På baggrund af Globaliseringsrådets arbejde og de efterfølgende drøftelser fremlagde ministeriet 

således på et såkaldt Dialogmøde den 29. november 2006 en model for Rektorkollegiet med forslag 

til hvordan en kvalitetsmodel rettet mod fordelingen af basismidler kunne opstilles. I forhold til 

oplægget i Globaliseringsstrategien var man nu i overensstemmelse anbefalingen fra 

Rektorkollegiet gået væk fra idéen om brug af internationalt sagkyndige som i England 

(Rektorkollegiet 2006) og havde i stedet vendt sig imod en indikatorbaseret model. I oplægget blev 

det således angivet at man ville anvende 4 indikatorer:  
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1. en indikator for omkostningseffektivitet, der efter udkastet skulle beregnes som forholdet 

mellem output og input  

2. en indikator for forskningskvaliteten (bibliometrisk) 

3. en indikator for uddannelseskvaliteten, der eksempelvis kunne måles ved frafaldsprocenter, 

gennemførselstid, internationalisering og beskæftigelsesgrad  

4. en indikator for videnspredningskvalitet, der eksempelvis kunne måles ved indtægter fra 

samarbejde med virksomheder og provenu fra solgte patenter  

 

Rektorkollegiet afviste imidlertid straks modellen med henvisning til at den var for kompleks i kraft 

af et væld af detaljer og parametre, der gjorde det meget uigennemskueligt, hvordan man kunne 

agere i den, og hvordan modellen ville virke som et incitamentsfremmende instrument. 

Universiteterne indvilgede dog i stedet i at deltage i arbejdet med at opstille nogle parametre, der 

kunne indgå i en model for vurdering af forskningen. Rektorkollegiet holdt i dette arbejde fast i 

deres tidligere udmelding, og insisterede på at man i stedet for den foreliggende ministerielle model 

burde forsøge at opstille en simpel algoritme i stil med den eksisterende 50-40-10 model. Frem for 

som tidligere at opliste en række mulige indikatorer holdt man sig dog nu til kun at foreslå, at den 

eksisterende model kunne blive suppleret af et mål for forskningskvalitet, der kunne tage 

udgangspunkt i den norske bibliometriske model (Rektorkollegiet 2006; 2007). Med dette 

udgangspunkt blev ministeriet og Rektorkollegiet i januar 2007 enige om, at der skulle nedsættes tre 

arbejdsgrupper med fokus på vurderingen af indikatorer for henholdsvis forskningskvalitet, 

uddannelseskvalitet og videnspredningskvalitet, der kunne indgå i det videre arbejde. Grupperne 

kom udover repræsentanter fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til at bestå af repræsentanter fra 

Danske Universiteter, samt en række eksperter udpeget af universiteterne og videnskabsministeriet 

(VTU 2008g). 

 

Der var dog stadig på dette tidspunkt væsentlige uafklarede forhold i forhold til modellens 

overordnede funktion, herunder blandt andet spørgsmålene om hvor mange midler der i alt skulle 

indgå i omfordelingen. Tilsyneladende var det indledningsvist tanken, at alle basismidler 

fremadrettet skulle fordeles i konkurrence (dog med loft på udsving), men betoningen af dette var 

ganske forskellig fra dokument til dokument. Denne grundlæggende usikkerhed om dette 

spørgsmål, der kom til at præge størstedelen af den efterfølgende proces, er formentlig en væsentlig 

del af forklaringen på den store modstand arbejdet kom til at møde i det akademiske samfund. Det 
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følgende arbejde blev i øvrigt internt i Videnskabsministeriet organiseret således, at hovedansvaret 

for modellen blev placeret i Universitets- og Bygningsstyrelsen, mens ansvaret for selve den 

bibliometriske del af indikatormodellen blev placeret i Forsknings- og Innovationsstyrelsens nye 

evalueringsenhed, der som nævnt ovenfor også udsprang af Globaliseringsstrategien. Denne enhed 

var dog også kun under etablering på dette tidspunkt, hvilket ligeledes kan bidrage til at forklare 

nogle af de følgende vanskeligheder. I forhold til afhandlingens overordnede analyseramme peger 

det på, at de ministerielle kompetencer i forhold til at udforme og implementere en sådan model 

ikke fra starten var til stede i tilstrækkeligt omfang.   

 

April 2007: Arbejdsgrupperne for videnspredning og uddannelse 

De to nedsatte arbejdsgrupper med fokus på henholdsvis uddannelse og videnspredning arbejdede i 

løbet af vinteren og den første del af foråret på deres notater og præsenterede henholdsvis den 18. 

april: ‘Gennemgang af uddannelsesindikatorer til brug for fordeling af universiteternes basismidler‘; 

og den 27. april: ‘Gennemgang af videnspredningsindikatorer til brug for fordeling af 

universiteternes basismidler‘ (VTU 2007c; 2007d). Processen omkring udarbejdelsen af notaterne 

tog udgangspunkt i oplæg fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, men foregik imidlertid 

ustruktureret og under stort tidspres, hvilket i høj grad blev afspejlet i de endelige notater. 

Notaterne, og herunder særligt det om videnspreningsindikatorer, var noget mindre dybtgående og 

gennemtænkte end man kunne ønske, og der var generelt mangel på kvalificerede diskussioner af 

hvilken adfærd, der ville blive promoveret i en given incitamentsstruktur med de valgte indikatorer. 

Sammenfattende havde de to notater derfor primært karakter af en relativt løs diskussion af fordele 

og ulemper ved brug af allerede tilgængelige indikatorer frembragt med andre formål for øje, frem 

for en mere grundlæggende diskussion af hvilke incitamenter, der i det hele taget ville være 

hensigtsmæssige i denne sammenhæng, og hvordan de i givet fald kunne konstrueres og anvendes.  

 

Tidl. Rektor for RUC, Henrik Toft Jensen, der sad i gruppen for videnspredningsindikatorer, 

karakteriserede i et interview, hvor han sammenlignede med det norske forløb, den danske proces 

således:   

 

”I Danmark brugte man vel ¾ år eller sådan noget. Og man havde nogle fuldstændigt 

vanvittige udvalg som skiftede fra dag til dag. I det, jeg sad i, hvor vi skulle fordele efter 

samfundsrelevans, havde vi to møder og den ene sagde buh og den anden sagde bæh, og så 

blev der ikke kaldt til flere møder. Så konstaterede man, at så var den skid slået. Det er jo ikke 
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en måde at lave udvalgsarbejde på ved at den ansvarlige embedsmand holder op med at 

indkalde til møderne” (Henrik Toft Jensen, interview).  

 

Notaterne kom i første omgang til at danne grundlag for ministeriets videre arbejde med en samlet 

model, men det skulle senere vise sig, at de blev uden betydning for det endelige resultat. At det 

ikke lykkedes at finde brugbare indikatorer på disse områder kan til dels have noget at gøre med 

den ovenfor beskrevne proces, der næppe har fordret den kreative tænkning, men det afspejler nok i 

mindst lige så høj grad de generelle vanskeligheder, der især knytter sig til at finde velegnede 

videnspredningsindikatorer, jf. diskussionen i kapitel 3. Det gælder eksempelvis ligeledes i Norge, 

at man her har opgivet at inkludere indikatorer af denne type i den samlede finansieringsmodel.  

 

Den bibliometriske model 

Sideløbende kørte der i Forsknings- og Innovationsstyrelsen en mere omfattende proces med 

udviklingen af den bibliometriske forskningsindikator, hvor første notat først blev fremlagt den 9. 

maj 2007 (VTU 2007e). Denne proces var dog ikke mindre kaotisk, til trods for at den startede ud 

med et eksternt analysearbejde af den norske model og mulighederne for at anvende den i en dansk 

kontekst. Der blev i den sammenhæng udarbejdet et notat om den norske model af Jesper W. 

Schneider fra Danmarks Biblioteksskole, der også i det videre forløb var tilknyttet Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen som konsulent i forbindelse med processen. Gunnar Sivertsen, der var 

hovedmanden bag udformningen af den norske model, var også tilknyttet denne proces. Jesper W. 

Schneider beskrev den indledende del af processen således: 

 

”Jeg blev kontaktet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen i januar 2007, fordi de havde talt med 

Sivertsen. De havde på det tidspunkt sonderet terrænet for hvad der kunne være interessante 

muligheder for at få en bibliometrisk model (…). Så fik jeg det første opdrag, der i januar, februar 

2007 med at lave en analyse af den norske model. Det, de bad mig om, var at kigge på den i forhold 

til, hvad der ellers var af eksisterende indikatorer, som byggede på citationer og publikationer. (…) 

Det notat lavede jeg så i løbet af foråret. Hen ad vejen endte det med, (..) at jeg argumenterede for 

den norske model. Set ud fra de præmisser, der var sat op, så kunne jeg ikke se nogen, der var bedre. 

Eller jeg vil sige, den norske model var måske den mindst ringe. Det var i hvert fald mine 

ræsonnementer. (…) Så blev jeg så involveret henover sommeren, dels i det der hed styregruppen, 

det der senere blev til fagligt udvalg, og dels i en teknisk gruppe, omkring det med at lave en 

database. (…) I styregruppen var min opgave at prøve at argumentere for den norske model”.  
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Som det fremgår, blev der således i foråret 2007 nedsat en styregruppe, der skulle have ansvaret for 

den videre proces. Gruppen bestod udover Jesper W. Schneider blandt andet af repræsentanter fra 

både Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen, en repræsentant 

fra Københavs Universitet, en repræsentant fra Rektorkollegiet i form af Prorektor Knut Conradsen 

fra DTU og endelig var også Gunnar Sivertsen med til en del af møderne. Gruppens formand var en 

kontorchef fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Styregruppen fik imidlertid ret kort levetid, da 

der fra starten var store uenigheder internt. Uenighederne bundede først og fremmest i, at 

Conradsen var meget skeptisk over for den foreslåede norske model, og i stedet insisterede på, at 

finde en model baseret på citationer. Det kunne der ikke opnås enighed om, og det endte i stedet i 

løbet af sommeren med at gruppen blev nedlagt, og at den videre proces kom til at forløbe med 

styrelsens direktør Inge Mærkedahl for bordenden og rektorkollegiets forretningsudvalg med Jens 

Oddershede, Ralf Hemmingsen og Lauritz B. Holm-Nielsen, samt Jacob Fuchs fra Universitets- og 

Bygningsstyrelsen. Aktørskiftet viser tydeligt, at det på dette tidspunkt både i ministeriet og på 

universiteterne var ved at blive klart, at spørgsmålet om udformningen af en model ikke blot var en 

teknisk øvelse, der kunne løses på lavt niveau. Nogenlunde samtidig med styregruppens ophævelse 

kom ministeriets 2. samlede model, der parallelt hermed var blevet udarbejdet i Universitets- og 

Bygningsstyrelsen.  

 

Ministeriets 2. model og voksende offentlig kritik  

Med udgangspunkt i notaterne fra de to arbejdsgrupper om uddannelses- og 

videnspredningsindikatorer samt arbejdet med den bibliometriske model præsenterede ministeriet 

endnu et udkast til en samlet model for fordeling af basismidler efter kvalitet i september 2007 

(VTU 2007f). Det viste sig her, at Rektorkollegiets ønske om en simpel model ikke havde fundet 

meget gehør, og at der igen var tale om et modelforslag præget af meget høj kompleksitet. 

Kompleksiteten var ikke mindst resultatet af en ambition om at alle, eller i hvert fald de 

væsentligste dele af universiteternes aktiviteter skulle dækkes, hvilket betød, at der var et stort antal 

overordnede indikatorer, hvoraf nogle havde flere underindikatorer. En række af indikatorerne var 

ydermere ganske kontroversielle.  Ikke mindst på vidensprednings-området forekom det vanskeligt 

at se, hvordan de opstillede måleparametre skulle kunne fungere i praksis uden at skabe alvorlige 

utilsigtede konsekvenser. Kompleksiteten var samtidig også resultat af nogle udregningsmodeller, 

der dels skulle sikre en form for hovedområdekorrektion og dels omregne universiteternes resultater 

til en rangordning, der igen skulle omregnes til en reel omfordeling af basismidler indenfor en 
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procentuel overgrænse for det tab af basismidler, som det dårligst placerede universitet måtte 

opleve. Udregningerne var ikke avancerede i sig selv, men ikke desto mindre præget af så mange 

led og så mange forskellige indikatorer, at modellen som helhed fremstod yderst uigennemsigtig.     

 

Vanskelighederne knyttede sig imidlertid ikke kun til spørgsmålet om at nå til enighed om 

udformningen af en model, men i stigende grad også til en voksende skepsis blandt store dele af de 

universitetsansatte. Selvom der i udgangspunktet var tale om en meget lukket proces, hvor stort set 

kun rektorkollegiets og ministeriets repræsentanter deltog, begyndte flere og flere papirer at 

cirkulere i universitetskredse i takt med at antallet af arbejdsgrupper, notater og modeller steg. 

Sammen med cirkulationen af notater og rygter begyndte kritikken for alvor at tage fart. Kritikken 

blev ikke mindst tydelig på bloggen ‘Forskningsfrihed‘ hvor der fra starten af 2007 og frem kørte en 

intens debat om konsekvenserne af denne type modeller i almindelighed og spørgsmålet om måling 

af kvalitet i særdeleshed. Store dele af debatten var naturligvis forbeholdt en ret begrænset skare af 

interesserede, men lige så stille begyndte flere og flere kritiske røster også at finde vej til 

dagspressen. Der var dog også enkelte mere positive imellem. Blandt andre Dekan, Svend 

Hylleberg fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Århus Universitet, argumenterede i den 

sammenhæng for, at en dansk variant af den norske model ville kunne fungere som en støtte til den 

trængte grundforskning ved netop at fokusere på de klassiske akademiske publiceringskanaler. 

Hylleberg var dog samtidig yderst kritisk overfor ministeriets samlede model, som han både fandt 

for kompleks og voldsomt skævvridende (Hylleberg 2007; 2008a; 2008b).   

 

Endelig var det også netop i disse måneder at arbejdet med nedsættelsen af de såkaldte faggrupper 

tog fart, hvilket dramatisk udvidede skaren af involverede aktører. Der var i denne proces øverst 

nedsat et ‖fagligt udvalg‖ på fem personer: Jørgen Søndergaard, SFI (formand), Kirsten Gomard, 

HUM, AU, Poul Erik Mouritzen, SAM, SDU, Søren Molin, NAT, DTU, Søren-Peter Olesen, 

SUND, KU og Frede Blaaberg, TEK, AAU. De fem skulle sørge for de overordnede rammer, blandt 

andet ved at udpege, hvilke fag og områder, hele forskningsfeltet skulle opdeles i, og hvor mange 

tidsskrifter og forlag, hvert fag skulle have mv. Der blev i den forbindelse i første omgang udvalgt 

54 fag og områder, men dette antal blev senere udvidet til 68. For hver af disse blev der nedsat 

faggrupper med 3-6 forskere i hver. Grupperne skulle være klar sidst i oktober 2007 og de skulle 

derefter allerede 1½ måned senere for deres fag have opstillet de såkaldte autoritetslister. Forløbet 

skulle således være afsluttet senest den 7. december 2007. Der skulle så efterfølgende ske en 
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godkendelse og finjustering af listerne inden publikationsmedierne skulle niveaudeles og vægtes i to 

kategorier ud fra kvalitetsbetragtninger. Ikke overraskende gik denne særdeles tidspressede proces 

langt fra uproblematisk.  

 

Nye samlede modeller fra ministeriet 

Trods kraftige indvendinger i forbindelse med faggruppernes arbejde fortsatte den overordnede 

proces uforandret på den anden side af endnu et Folketingsvalg i november 2007, hvor såvel 

regering som videnskabsminister Helge Sander opnåede genvalg. I det nye regeringsgrundlag: 

‘Mulighedernes samfund‘, blev det da også fremhævet, at udarbejdelsen af en ny 

basisbevillingsmodel stadig var et centralt mål. Det fremgik her, at universiteterne nu fra 1. januar 

2009 skulle tildeles basismidler efter en samlet bedømmelse af de faktiske resultater og mål for 

kvaliteten af forskning, uddannelse og videnspredning, og at fordelingsmodellen skulle udvikles i 

dialog med universiteterne (Regeringen 2007: 34). Dermed var iværksættelsesdatoen allerede udsat 

to år i forhold til det første udspil i slutningen af 2005. Den videre dialog førte imidlertid ikke i 

første omgang til væsentlige ændringer i ministeriets tilgang. Modellen fra september blev således 

efterfølgende præsenteret i en række forskellige versioner i perioden frem til januar 2008 og blev 

generelt udsat for hård kritik fra universiteterne (VTU 2007b; 2008a; 2008b).  

 

På væsentlige punkter var der dog betydelige variationer i de fremlagte modeller i denne periode. 

Det drejede sig blandt andet om spørgsmålet om vægtningen af de forskellige indikatorer, der skulle 

indgå. I modellen fra september 2007 foreslog ministeriet en vægtning på 50 pct. til forsknings-

indikatorerne, 30 pct. til uddannelses-indikatorerne og 20 pct. til vidensprednings-indikatorerne 

(VTU 2007b). Fordelingen var ifølge notatet valgt på baggrund af områdernes vægt i 

universiteternes aktiviteter, men dog var videnspredning tillagt en forholdsvis høj vægt for at opnå 

en stor adfærdspåvirkning på netop dette område. I den næste model fra den 2. januar 2008 var 

fordelingen imidlertid ændret til henholdsvis 50 pct., 40 pct. og 10 pct. således, at der var sket en 

forskydning fra videnspredning mod uddannelse i modellen (VTU 2008a). Der var ikke i notatet 

angivet nogen begrundelse for denne ændring. Denne fordeling blev fastholdt i de følgende 

modeller frem til april, hvor der pludseligt blev præsenteret en radikalt anderledes fordeling. Inden 

dette skifte i vægtningen behandles, skal der dog først fremhæves et andet væsentligt skifte i 

ministeriets tilgang.    
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I forhold til de præsenterede modeller i perioden fra september 2007 til slutningen af januar 2008, 

der blev omtalt som produktivitetsmodeller, var der udover den høje grad af kompleksitet og 

usikkerhed især fra universiteternes side betænkelighed ved den sammenligning og rangordning på 

universitetsniveau, der blev lagt op til. Der blev ligeledes udtrykt bekymring i forhold til om 

universiteter med få basismidler i forhold til omsætning ville blive behandlet rimeligt i modellen, 

hvilket netop hang sammen med vægtningen af de enkelte indikatorer (VTU 2008c). I slutningen af 

januar 2008 førte denne kritik til en første væsentlig åbning fra ministeriet, da der i forbindelse med 

præsentationen af en ny version af den allerede præsenterede model, blev skitseret et muligt 

alternativ til produktivitetsmodellen. Den alternative model blev døbt produktionsmodellen og 

adskilte sig fra den oprindelige model ved ikke år for år at akkumulere forskelle i bevillingerne, 

men ved i stedet at starte fra samme udgangspunkt hvert år. Den adskilte sig ligeledes jf. 

betegnelsen ved ikke at se på resultater i forhold til omsætning, men i stedet fokusere på resultater i 

forhold til ‘markedsandele‘. Dermed forsvandt det ‘ranking‘-element, som universiteterne havde 

opponeret kraftigt imod, fra modellen (VTU 2008b). Produktionsmodellen, der kunne betegnes som 

en væsentligt udvidet 50-40-10 model, var dermed enklere end produktivitetsmodellen, men den 

blev dog stadig kritiseret for at være uigennemskuelig, unødvendig kompleks og for at rumme store 

farer for en uhensigtsmæssig skævvridning af universiteternes aktiviteter. Det skyldtes ikke mindst 

det store antal indikatorer, der ikke alle forekom lige velegnede, og den interne tildeling af vægte 

mellem indikatorerne.   

 

Det fremgik nu også for første gang, at der kun skulle være tale om en begrænset omfordeling med 

en mindre del af de samlede basismidler. I første omgang skulle der således kun være tale om 

fordelingen af den såkaldte omstillingspulje på ca. 2 pct. af de samlede midler. Denne udmelding, 

der nok ellers ville kunne have dæmpet noget af utrygheden i det akademiske samfund, blev der dog 

snart sået usikkerhed omkring, da Danmarks Forskningspolitiske Råd udsendte deres årsrapport den 

4. marts 2008 (Danmarks Forskningspolitiske Råd 2008). Rapporten blev præsenteret af rådets nye 

formand, direktør i Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Asbjørn Børsting, der kunne fremlægge 

nogle ganske vidtgående anbefalinger. Blandt forslagene var: at høj kvalitet skulle belønnes og 

svage områder nedlægges, og at andelen af konkurrenceudsatte basismidler skulle skrues op til 50 

pct. Rådet kritiserede i den forbindelse den norske model for at være for bagudrettet og for at måle 

kvantitet snarere end kvalitet. Man foreslog i stedet kontekstafhængige indikatorer, der blandt andet 

skulle tage hensyn til forskelle mellem fagområder, således at citationer og impact-faktorer kunne 
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indgå på nogle områder. Udover at så tvivl om hvor stor en del af basismidlerne, der skulle fordeles 

efter en ny model fik disse forslag dog ikke stor betydning i det videre forløb.  

 

Ministeriets sidste samlede model 

På baggrund af kritikken fra rektorkollegiet kom ministeriet i april 2008 med endnu et udspil (VTU 

2008c). Produktivitetsmodellen, der ellers havde domineret hele det forudgående forløb, var nu 

endegyldigt taget af bordet, og der var i stedet tale om en ren produktionsmodel. Ministeriet 

begrundede skiftet i model således:  

 

”Videnskabsministeriet har siden efteråret 2007 haft en intensiv dialog om modellen med 

Rektorkollegiets formandskab, universiteterne enkeltvis og universiteternes bestyrelsesformænd. Der 

har været drøftet to alternative modeller: En model, hvor basismidlerne fordeles med udgangspunkt 

i en benchmark af universiteternes produktivitet (produktivitetsmodellen), og en model hvor 

basismidlerne fordeles proportionalt med universiteternes produktion (produktionsmodellen). Et 

klart flertal af universiteterne Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, 

Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter - peger på produktionsmodellen som 

den foretrukne. Et mindretal på to universiteter Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet - 

peger på produktivitetsmodellen, som den foretrukne, mens Syddansk Universitet ikke har taget 

stilling. Derfor har VTU arbejdet videre på en konkret udformning af produktionsmodellen” (VTU 

2008c). 

 

Dermed var de første af flertallet af universiteternes kritikpunkter imødekommet, men der var dog 

stadig tale om en ganske kompleks model med store risici for forskellige former for skævvridning 

af aktiviteter. Der var således stadig en ambition om at dække alle universiteternes aktiviteter og 

derfor var antallet af indikatorer stadig højt. Kritikken gik i den sammenhæng ligeledes på den 

interne vægtning mellem indikatorerne og herunder især på den meget lave vægt 

uddannelsesindikatorerne pludseligt var tildelt i modellen. Uden nærmere forklaring var 

uddannelsesindikatorernes vægt således blevet reduceret fra 40 % til 15 % i forhold til de 

foregående modeller. Særligt i forhold til samfundsvidenskab og humaniora, der i forvejen havde de 

laveste taksametre, blev der derfor udtrykt stor bekymring i forhold til mulighederne for at 

opretholde en blot nogenlunde forskningsbaseret undervisning. Blandt andre den 

samfundsvidenskabelige dekan på Århus Universitet, Svend Hylleberg, var i den sammenhæng ude 

med en særdeles bramfri kritik af den foreslåede model (Hylleberg 2008a; 2008b). At notatet 
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samtidig var uklart i forhold til om sammenligningerne skulle foretages på hovedområdeniveau eller 

institutionsniveau gjorde ikke usikkerheden mindre. Endelig var det også bemærkelsesværdigt at 

modellen efter kraftig kritik nu var omdøbt fra ‘Basismidler efter kvalitet‘ til ‘Basismidler efter 

resultater‘. Det virkede dog ikke som det var sket i erkendelse af de valgte indikatorers 

begrænsninger, men snarere fordi selve kvalitetsmålings-spørgsmålet var hovedmålet for mange 

kritikeres angreb på modellen (VTU 2008d; 2008e; 2008f, 2008g). Samlet set var denne model 

således kulminationen på en periode præget af en voldsom ministeriel slingrekurs. I løbet af få 

måneder var selve modellens grundopbygning blevet ændret fra en produktivitetsmodel til en 

produktionsmodel. Der havde samtidig fra model til model været store variationer i hvilke 

indikatorer, der henholdsvis blev inkluderet og ekskluderet. Der var uden nærmere argumentation 

blevet skruet kraftigt både op og ned for vægtningen af enkelte grupper af indikatorer. Det var 

uklart om modellen skulle på fungere på system- eller hovedområdeniveau, og frem for alt havde 

perioden været præget af stor usikkerhed om, hvor stor en andel af de samlede midler, der skulle 

fordeles efter en ny model. Fundamentalt set syntes alle disse faktorer således stadig at være 

uafklarede.    

 

Fra ministerieniveau til politisk niveau  

Modellen fra april blev trods den omfattende kritik og usikkerheden på ovennævnte helt afgørende 

punkter fremstillet som et endeligt udspil fra ministeriet.  Hensigten var nu, at det videre forløb 

herefter skulle finde sted på politisk niveau i forligskredsen frem mod sommeren 2008. Indtil dette 

tidspunkt havde der som allerede nævnt overvejende været tale om en lukket proces mellem 

ministeriet og Danske Universiteter, selvom der i processen også havde været betydelig offentlig 

kritik fra universitetsinterne aktører. Det havde i denne fase været ministeriets intention, at de 

politiske forligsparter kun skulle inddrages i forhold til at fastsætte procentdelen af basismidler, der 

skulle i konkurrence, men som følge af vanskelighederne med at nå frem til en model, blev den 

politiske rolle noget større end oprindeligt planlagt.  

 

Der fulgte som følge heraf en række drøftelser i løbet af maj og juni, hvor de forskellige politiske 

ordførere fik præsenteret de aktuelle modeller og fik mulighed for at få uddybet eventuelle 

spørgsmål. Drøftelserne tog udgangspunkt i en række notater, ministeriet havde udarbejdet til 

lejligheden (VTU 2008g; 2008h). Der blev i den forbindelse afholdt en lukket høring den 9. juni 

med de politiske ordførere, rektorerne og en række organisationsrepræsentanter (herunder fra AC 
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og DM) - hvor ministeren mundtligt meddelte, at en model til fordeling af basismidler efter 

resultater først ville blive taget i brug fra 2010. Dermed var modellens introduktion nu rykket tre år 

i forhold til det oprindeligt planlagte. Der kom imidlertid ikke nogen politisk afklaring i forhold til 

modeludformningen, og det begyndte i stedet at blive tydeligt, at den politiske enighed, som 

initiativet som en del af Globaliseringsstrategien indledningsvist repræsenterede, var begyndt at 

smuldre. Uenigheden hang ikke mindst sammen med den store spredning i opfattelser af, hvad 

formålet med modellen overhovedet var.  

 

Kritikken fra både politisk og universitetsansattes hold tog yderligere fart hen over sommeren og 

nåede en foreløbig kulmination i september 2008, hvor AC havde indkaldt til åben konference 

under overskriften: ‘Basismidler i konkurrence – på vej mod A- og B- universiteter?‘. Konferencen 

havde betydelig politisk repræsentation, og det blev her tydeligt, at såvel Dansk Folkeparti som 

Socialdemokraterne og De Radikale var endog meget skeptiske over for den foreslåede model og at 

den universitetsinterne kritik dermed nu også fik følge af en stærk ekstern kritik. Mens der 

efterhånden var bred enighed om at kritisere den foreliggende model, var der imidlertid mindre 

enighed om at pege på alternative modeller. Socialdemokraterne pegede ganske vist på muligheden 

for at knytte bevillinger til udviklingskontrakterne, men fulgte det tilsyneladende aldrig rigtigt op i 

praksis. Dansk Folkeparti var mest indstillet på helt at skrotte modellen.  

 

Universiteterne benyttede efterfølgende lejligheden, nu hvor alt tilsyneladende var i spil igen, til 

endnu engang at advokere for deres oprindelige forslag om en modificeret 50-40-10 model 

suppleret med en bibliometrisk indikator, men også her viste der sig nu at være store uenigheder – 

denne gang blot internt mellem institutionerne. Uenigheden var for så vidt ikke ny. Den havde også 

kunnet konstateres helt tilbage i forløbet i midt-90‘erne, og havde også i det aktuelle forløb 

forhindret universiteterne i at formulere en fælles holdning til vægtningen af de enkelte indikatorer 

(Universitetsavisen 2008). Det nye var blot, at uenigheden nu også trådte åbent frem. Der viste sig 

således to fløje blandt universiteterne; nogle som ønskede en genopretningsmodel, der skulle 

kompensere for tidligere skævheder, og nogle som ønskede en model med stor vægt på 

forskningsindikatorer. Rektorkollegiets formand, Jens Oddershede beklagede, at det ikke kunne 

lykkes at opnå enighed om en kompromismodel, men måtte konstatere at uenigheden var så stor, at 

de to fløje valgte at gå offentligt ud med deres respektive forslag i håbet om at påvirke den politiske 
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beslutningsproces. Jens Oddershedes eget universitet, Syddansk Universitet, forholdte sig dog 

neutralt i konflikten. 

   

Det første udspil i den universitetsinterne konflikt kom den 29. september 2008 fra de tre store 

universiteter, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og DTU, der ønskede at bibliometrien 

skulle indgå som en væsentlig indikator i den fremtidige fordeling af universiteternes basismidler 

(DTU, KU & AU 2008). De tre store foreslog med dette udgangspunkt en fremtidig model med 

følgende vægtning: uddannelse (30 pct.), evnen til at tiltrække eksterne midler (30 pct.), bibliometri 

(30 pct.) og ph.d. produktion (10 pct.), da de vurderede, at vægtningen mellem de omfattende 

fordelingskriterier ville være i overensstemmelse med en balanceret afvejning af 

universitetsopgaverne og samtidig være et godt udtryk for kvalitet. 

 

Den 10. oktober 2008 kom svaret fra de små universiteter, der lagde ud med at konstatere at 

universiteterne hidtil havde haft en skæv fordeling af basisforskningsmidlerne, der favoriserede 

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og DTU, og at globaliseringsmidlerne var en 

enestående mulighed for at få gjort noget ved denne forskel (CBS, AAU & RUC 2008). Aalborg 

Universitet, RUC og CBS foreslog derfor, at der som et første skridt skulle gennemføres en 

justering af basisbevillingen til forskning, så alle universiteter blev sikret en basisbevilling, der 

mindst fik samme størrelsesorden som undervisningsbevillingen. Derefter foreslog de, at 

basismidlerne blev fordelt sådan, at der kunne skabes sikkerhed for at alle universitetsuddannelser i 

Danmark fortsat ville hvile på en solid forskningsplatform. Dette kunne efter deres opfattelse bedst 

opnås gennem en model med følgende vægtning: uddannelse (50 pct.), tiltrækning af eksterne 

forskningsindtægter (20 pct.), bibliometri (20 pct.) og ph.d.-produktion (10 pct.).  

 

Såvel den politiske uenighed som universiteternes interne uenighed forblev i den følgende periode 

fastlåst uden at der for alvor blev bragt nye alternativer på banen. Trods uvisheden om modellens 

fremtid fortsatte arbejdet med bibliometrimodellen og udarbejdelsen af autoritetslister imidlertid, 

mens der tilsyneladende var en stiltiende accept af at modellens øvrige elementer var døde. Dermed 

var hele den store model som Universitets og Bygningsstyrelsen havde haft ansvaret for, 

tilsyneladende ude af spillet, mens den bibliometriske del, der var placeret i Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen, og som oprindeligt kun udgjorde en lille del af den samlede model, pludseligt 

var det eneste tilbageværende element. Denne del af processen forløb imidlertid heller ikke 
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planmæssigt for ministeriet. Der var stadigt store problemer med udarbejdelsen af autoritetslisterne, 

som det fremgår længere fremme.   

 

Der var imidlertid også i samme periode forhold i den lidt bredere kontekst, der påvirkede 

udviklingen. På den ene side præsenterede Dagbladet Børsen i samarbejde med DTU et nyt bud på 

en national ‘ranking‟-model, der ikke overraskende havde DTU selv helt i toppen. Modellen blev 

efterfølgende kritiseret voldsomt af både de øvrige rektorer og bibliometriske fagfolk, der påpegede 

såvel deciderede fejl som meget tendentiøse udvælgelser og vægtninger af indikatorer. Indspillet fik 

således begrænset indflydelse, men det var vanskeligt ikke at se det som et indspil i den verserende 

kamp mellem universiteterne timingen taget i betragtning (Børsen 26/10-2008; Information 6/10-

2008; Ingwersen 2008). På den anden side afspejlede kampen om udformningen af en ny 

basisbevillingsmodel sig også samtidig i de aktuelle finanslovsforhandlinger, hvor der endnu 

engang skulle fordeles globaliseringsmidler. I november 2008 kom det således til politisk slagsmål 

om fordelingen af midlerne, da regeringen i modstrid med tidligere udmeldinger foreslog, at årets 

ca. tre globaliseringsmilliarder mod den forventede 50-50 fordeling i stedet skulle fordeles med kun 

10-15 pct. til basismidler og resten til strategisk forskning. Slagsmålet endte med en forholdsvis 

blød landing for basismidlerne, da det lykkedes oppositionen at få tippet balancen tilbage i retning 

af institutionernes frie midler, men det var også i dette tilfælde svært ikke at opfatte forløbet som en 

politisk markering fra regeringspartierne om, at kan man ikke skrue på det ene håndtag, i dette 

tilfælde fordelingskriterierne, bliver det bare det andet, balancen mellem de forskellige 

bevillingstyper.  

 

Om det var regeringens raslen med sablen, der fik universiteterne tilbage til forhandlingsbordet, er 

vanskeligt at vurdere. I hvert fald lykkedes det universiteterne at nå til enighed om et 

kompromisforslag i løbet af foråret 2009. I april kunne Rektorkollegiet således udsende et såkaldt 

politikpapir om fordeling af basismidler (Danske Universiteter 2009). Der var nu opnået enighed 

om vægtningen af de enkelte indikatorer i modellen. Rektorkollegiets formand, Jens Oddershede, 

peger på, at universiteterne i drøftelserne med de politiske ordførere havde fået at vide, at de, hvis 

de kunne formulere et fælles udspil, ville have gode muligheder for at komme igennem med det 

(Jens Oddershede, interview). Politisk havde forløbet nu nået en fase, hvor det blot handlede om at 

få et resultat.   
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Udgangspunktet for Danske Universiteter var, at modellen skulle fokusere på få væsentlige 

indikatorer for universiteternes kerneydelser, så den blev gennemskuelig og logisk i forhold til at 

beregne, hvilket resultat modellen vil give for de enkelte universiteter.  De væsentlige indikatorer 

skulle med dette udgangspunkt være undervisning, ekstern forskning og ph.d.-produktion suppleret 

med en bibliometrisk indikator baseret på Forsknings- og Innovations-styrelsens optælling af 

fagfællebedømte forskningspublikationer. Det var centralt at modellen kun skulle fordele nye 

midler og dermed ikke ændre ved den eksisterende fordeling af basismidler til universiteterne, og at 

vægtningen mellem indikatorerne skulle tage udgangspunkt i 50/40/10-fordelingen. Konkret 

foreslog Danske Universiteter derfor en model med fire parametre, hvor forskning og uddannelse 

vægtede lige meget, idet ph.d.-produktion skulle tælles med 5 pct. på forsknings- og 5 pct. på 

uddannelsessiden: Uddannelse (målt som STÅ-indtægt): 45 pct., Forskeruddannelse (målt som antal 

ph.d.-er): 10 pct., Bibliometri (målt som antal point fra optælling af publikationer): 25 pct. og 

Eksterne bevillinger (målt som indtægt): 20 pct. Bibliometrien skulle indfases gradvist fra 10 pct. 

det første år, efterhånden som denne del af modellen blev færdigudviklet, idet bibliometri og 

eksterne forskningsbevillinger hele tiden skulle udgøre 45 pct. tilsammen.  

 

Dermed var vejen banet for det politisk forlig, der blev opnået den 30. juni 2009, knap fire år efter 

processen blev igangsat (VTU 2009c). Den politiske aftale om basismidler efter resultat baserede 

sig nærmest ordret på danske universiteters forslag og blev indgået af de fem partier i 

globaliseringskredsen (Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre, Det 

Konservative Folkeparti og Venstre). I forbindelse med bibliometrimodellen havde man imidlertid 

tilføjet en patent-indikator, der dog blev tillagt meget lav vægt. Den nye model skulle ifølge aftalen 

indfases således at den bibliometriske model skulle vægtes med henholdsvis 10 pct. i 2010, 15 pct. i 

2011 og 25 pct. i 2012. Aftalen forudsatte i øvrigt, at danske og udenlandske bogudgivelser skulle 

gives de samme vilkår i forbindelse med niveauplaceringen. Endeligt blev partierne også enige om, 

at modellen skulle evalueres efter 3 fulde år med henblik på en politisk drøftelse af behovet for 

revision af modellen i 2013.  

 

Set fra et politisk perspektiv var det på den ene side positivt, at der til sidst kunne indgås forlig, men 

det var på den anden side også tydeligt, at det opnåede resultat lå overordentligt langt fra de 

oprindelige ønsker, og særligt at intentionen om at belønne universiteternes videnspredning, der fra 

starten havde været et bærende element bag lanceringen af planerne i kraft af 
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Globaliseringsstrategiens entydige innovationspolitiske orientering, næsten helt var forsvundet 

undervejs. Tidligere Videnskabsminister, Helge Sander, sagde i et af de gennemførte interviews om 

baggrunden for at modellen endte med at komme til at se således ud: 

 

”Det var simpelthen (…) en erkendelse af, at det ikke rigtigt var muligt (at finde en anden model 

red.). Det var ikke noget med politisk ændret holdning eller signalgivning, eller en politisk mangel 

på vilje. Vi kunne simpelthen ikke præstere en, kan man sige, teknisk tilfredsstillende løsning”. 

(Helge Sander, interview).  

 

Det var imidlertid ikke kun fra politisk side, at den endelige model blev opfattet som delvist 

uhensigtsmæssig. Også tidligere rektor fra RUC, Henrik Toft Jensen, argumenterede i et af 

afhandlingens interviews for, at modellens entydige fokusering på akademiske vurderingskriterier 

kunne resultere i en uheldig skævvridning af universiteternes indsats:  

 

”Det er faktisk absurd, fordi det der er kommet ud af det, er en meget højpandet forståelse af 

forskning. Peer-reviewed tidsskrifter helst på udenlandsk, der kun læses af en meget snæver 

fagkreds, mens formidlingen til omverdenen overhovedet ikke er inde i billedet; service til samfundet 

og hvad universiteterne ellers laver.  På lidt længere sigt kan det få en skadelig virkning på 

opmærksomheden på universiteterne, fordi der er et tydeligt pres fra institutlederne til, at nu skal du 

fandme få skrevet den artikel i et internationalt tidsskrift, og ikke bare alle de forbandede rapporter 

og rådgivning og så videre‟(…)‟ Når man strammer på publikationsssiden ved at tage nogle 

bestemte typer af tidsskrifter og de giver pote, og ikke gør på den anden side, nemlig, det der hedder 

ydelser til samfundet, så er det klart, at så rykker man universitetslærernes opmærksomhed væk fra 

ydelser til samfundet. Det kan jeg tydeligt se på RUC. Det betyder ikke en skid i dag, mens det for 5 -

10 år siden var et vigtigt parameter i universitetets daglige virke” (Henrik Toft Jensen, interview). 

 

I forhold til selve den bibliometriske del af modellen var det i øvrigt bemærkelsesværdigt, at 

universiteterne insisterede på, at modellen skulle være hovedområdeneutral, så der ikke som følge 

af bibliometrien kom til at ske en omfordeling af midler på tværs af områder. Dertil var 

hovedområderne ifølge universiteterne for usammenlignelige. Dermed kom den danske model 

imidlertid til at undergrave et af de mest centrale elementer i den norske model, der netop var 

konstrueret med henblik på at kunne sammenligne på tværs af hovedområder. (Danske Universiteter 

2010). Denne praksis betyder således i realiteten, at publikationspointene har fået forskellig værdi 

på forskellige hovedområder og at modellen kommer til at fungere konserverende og udynamisk i 
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forhold til udviklingen på tværs af universiteternes samlede forskningsaktiviteter, hvilket er i klar 

strid med såvel ideen bag den norske model som de oprindelige intentioner med en dansk model. 

Leif Hansen, chefkonsulent på CBS, udtrykte konsekvensen således:  

 

”de mest publikationseffektive eller omkostningseffektive pr. publikation får mindst gavn af 

modellen og omvendt. Dette kan næppe være hensigten med en model, der skal tilgodese og 

stimulere forskningskvalitet og effektivitet” (Hansen 2009).  

 

Valget af en hovedområde-neutral bibliometrisk indikator bliver i øvrigt yderligere paradoksal i 

lyset af at 50-40-10-modellens øvrige indikatorer ikke opdeles på denne måde - til trods for at der 

også i forhold til disse indikatorer er store forskelle på tværs af hovedområder.  

 

Den danske model kom imidlertid også i en anden henseende til at afvige fra den norske i det der 

sidst i processen blev etableret et belønningssystem for samarbejde på tværs af 

organisationsgrænser både nationalt og internationalt, der betød at publikationer med forfattere fra 

forskellige universiteter skulle multipliceres med faktor 1,25, inden fraktionering blev foretaget. 

Jesper W. Schneider, der som ovenfor nævnt gennem hele processen var tilknyttet Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen som ekstern konsulent og bibliometrisk ekspert, har i den forbindelse 

fremhævet, at det danske ‖belønningssystem for samarbejde‖ fremstår diskutabelt af flere grunde:  

 

”For det første bryder det med et af de helt centrale principper i den norske model, dens 

simpelhed og gennemsigtighed. For det andet, og langt mere problematisk, så underminerer 

det intentionen med fraktionering, nemlig sammenlignelighed på tværs af 

publikationsmønstre. Som tingene er nu, favoriseres de ”våde” fag, som allerede har en lang 

tradition for flerforfatterskaber på tværs af institutioner og lande. Et lignende 

publikationsmønster findes ikke i nær samme omfang indenfor humaniora og 

samfundsvidenskab” (Schneider 2010).   

 

Faktoren for forskningssamarbejde favoriserer med andre ord fagområder med bestemte 

publikationsmønstre, og sandsynligvis også bestemte institutioner. Den komplicerer indikatoren og 

bryder med de intentioner og incitamenter der ligger bag den norske model, og det er ifølge 

Schneider problematisk, fordi det danske tiltag savner en saglig begrundelse (Schneider 2010). 
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Trods kritikken er begge elementer i den danske model imidlertid også efterfølgende blevet 

fastholdt.  

  

Fortsatte konflikter om bibliometrilisterne 

Med det politiske forlig var problemerne derfor langtfra overståede. Udover ovenstående problemer 

knyttede der sig også stadig stor usikkerhed til, hvordan modellen i praksis skulle implementeres og 

herunder særligt hvordan de såkaldte autoritetslister skulle indgå. Usikkerheden i forhold til dette 

spørgsmål samt ministeriets håndtering af processen førte således til en henvendelse fra lektor Claus 

Emmeche fra Niels Bohr Instituttet, der på vegne af en lang række faggrupper ønskede at gøre 

indsigelse mod såvel processen som det foreløbige resultat i forhold til autoritetslisterne (Emmeche 

2009). Emmeche havde i den forbindelse formuleret et forbehold med nedenstående ordlyd som 32 

af de 68 faggrupper havde tilsluttet sig: 

 

”Faggruppen understreger, at den reviderede niveaudeling faggruppen nu har foreslået ikke under 

de givne betingelser kan betragtes som en optimal løsning. Vi mener ikke at disse betingelser er 

tilfredsstillende eller hensigtsmæssige, og vi står ikke inde for indikatoren samlet set. Vores rolle har 

alene været rådgivende, og vores overordnede råd p.t. er ikke at anvende modellen i praksis før alle 

dens konsekvenser og problemer er nøjere belyst og datagrundlaget bedre” (Emmeche 2009). 

 

Et gennemgående træk i de bekymringer, der i den sammenhæng blev udtrykt af en del af 

faggrupperne var, at den bibliometriske indikator ville kunne få uhensigtsmæssige 

adfærdsændrende virkninger i forhold til de værdier og normer, der gælder for godt videnskabeligt 

arbejde, og i forhold til de alsidige opgaver, som forskningen generelt forventes at varetage i det 

danske samfund. Med andre ord var bekymringen, at den ændrede adfærd, som det nye måleredskab 

kunne få, ville være stik imod hensigten (bedre kvalitet, mere god og relevant forskning for 

pengene) på grund af ‗perverse effekter‘. Et andet forhold, som blev aktualiseret i flere faggruppers 

begrundelse af forbehold og bekymring, knyttede sig til faggruppernes egen struktur, antal og 

indbyrdes afgrænsning, der kunne vanskeliggøre en hensigtsmæssig opdeling mellem niveau 1 og 

niveau 2 tidsskrifter. Fagligt Udvalg anerkendte i et svar på kritikken, at der var fortsatte problemer 

med autoritetslisterne, men mente alligevel, at indikatoren som helhed kunne fungere på aggregeret 

niveau. I et brev til Faggrupperne d. 29/9-2009 formulerede de det således:  
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”Der er således mange grunde til at være yderst varsom med at anvende de bibliometriske data til 

andre formål end det, de er udarbejdet til, nemlig at fordele basisbevillinger til universiteterne. Til 

det formål er indikatoren acceptabel i sin nuværende form – også fordi der i første omgang kun 

fordeles meget beskedne beløb” (Her citeret fra Emmeche 2009). 

 

Til gengæld opfordrede Fagligt Udvalg samtidig alle faggrupperne til at medvirke til at advare mod 

på dette tidspunkt at bruge de bibliometriske data til andre formål. Det var således Fagligt Udvalgs 

anbefaling, at den bibliometriske forskningsindikator ikke skulle bruges internt på institutionerne til 

måling af forskningsproduktionen for mindre enheder, institutter og lignende.  

 

Trods disse fortsat uløste vanskeligheder endte modellen således efter knap fire års konflikter og 

problemer med at indgå som et element i fordelingen af nye midler i forbindelse med Finansloven 

for 2010, og den har ligeledes været i anvendelse i forbindelse med de efterfølgende 

finanslovsforhandlinger for 2011.   

 

Helt parallelt til forløbet i 1990‘erne, der resulterede i 50-40-10 modellen var der med forløbet frem 

mod introduktionen af bibliometrimodellen tale om en yderst kaotisk proces, hvor der 

indledningsvist var ganske stor opbakning til den overordnede ide, men hvor der så snart denne ide 

skulle omsættes til konkret politik opstod store problemer. I kapitlets samlede sammenfatning 

diskuteres forløbets udfald mere udførligt, og det relateres her til afhandlingens analysemodel. 

Endeligt foretages der også i kapitel 11 en mere systematisk komparation mellem case-studiet i 

dette kapitel og det tilsvarende case-studie i kapitel 9.    
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Figur 20: Tidslinje og modeller i spil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusioner, forskeruddannelse, øget konkurrenceudsættelse og styrket evaluering   

Sideløbende med arbejdet med udformningen af den nye basisbevillingsmodel skete der imidlertid 

andre væsentlige forandringer af forskningsfinansierings-systemet og den kontekst, det var indlejret 

i. Også disse forandringer udsprang i al væsentlighed af regeringens Globaliseringsstrategi. Der var 

på den ene side tale om en omfattende fusionsproces, som på afgørende vis ændrede hele den 

 December 2005: Debatoplægget ‖Offentlig forskning – mere konkurrence og bedre kvalitet; 

Universiteterne skal bedømmes på undervisning, forskning og videnspredning. Bedømmelsen af 

universiteterne skal foretages af et internationalt og uafhængigt dommerpanel. Iværksættelse 2007 

 

 April 2006: Globaliseringsstrategien: Som ovenstående, dog er iværksættelsen udsat til 2008. Ligeledes 

tilføjelse af ny model (UNIK).  

 

 Efteråret 2006: Ministeriets første model: UBST fremlægger et første meget komplekst udkast 

 

 Januar 2007: Ny model: Der tages udgangspunkt i den norske model og nedsættes tre arbejdsgrupper 

 

 September 2007: Udkast til en model for fordeling af basismidler efter kvalitet: Ny model baseret på 

arbejdsgruppernes bidrag; 11. sep. 2007.  

 

 Januar 2008: Udkast til en model for fordeling af basismidler efter kvalitet; 2. januar 2008.    

 

 Januar 2008: Model til fordeling af basismidler; 23. januar 2008.  

 

 Marts 2008: Danmarks Forskningspolitiske råds årsrapport: Helt ny model 

 

 April 2008: Basismidler efter resultater; 25. april 2008.  

 

 Lang periode med arbejde med bibliometrimodellen.  

 

 24. september 2008: AC-høring, der afslørede stor politisk modstand mod modellen. 

 

 29. september: Brev til VTU fra de tre store universiteter.  

 

 10. oktober 2008: Brev til VTU fra de små universiteter.  

 

 November 2008: Politisk uenighed om fordelingen af Globaliseringsmidler.  

 

 April 2009: Kompromisforslag fra Danske Universiteter. 

 

 21. april 2009: Modellen fremlægges for videnskabsudvalget i et møde med Rektorkollegiet.  

 

 Sommer 2009: Politisk aftale: Iværksættelse 2010 
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offentlige forskningssektors institutionsstruktur, og på den anden side om en række mere specifikke 

gradvise forandringer, der byggede oven på de rådsstruktur-forandringer, der blev beskrevet i 

starten af dette kapitel. Der var i den sammenhæng først og fremmest tale om en række væsentlige 

forskydninger mellem basismidler og eksterne midler, mellem fri og strategisk forskning og mellem 

store og små bevillinger. Endelig var der også tale yderligere en række forandringer, der bidrog til 

at lægge yderligere bindinger på anvendelsen af basismidlerne. Disse udviklingstræk behandles i 

det følgende hver for sig.  

 

Fusionsprocessen 

En af Globaliseringsstrategiens centrale anbefalinger var, at der skulle iværksættes en proces, som i 

løbet af kort tid kunne integrere sektorforskningen i universiteterne. Det primære formål med 

fusionerne var ifølge Videnskabsministeriet at styrke dansk forskning og danske 

universitetsuddannelser; at øge universiteternes omfang af erhvervssamarbejde og innovation; at 

øge universiteternes evne til at tiltrække internationale forskningsmidler, herunder EU-midler samt 

at styrke myndighedsbetjeningen. I modsætning til processen omkring basisbevillingsmodellen blev 

der i forhold til dette spørgsmål handlet hurtigt og drastisk. Alle bestyrelsesformænd for 

universiteter og sektorforskningsinstitutioner blev således umiddelbart efter strategiens lancering, 

bedt om hver at udarbejde et oplæg som en interessetilkendegivelse om eventuel fusion af deres 

institution med andre institutioner på universitets- og sektorforskningsområdet. På baggrund af 

bestyrelsernes indspil blev der iværksat en proces, der hurtigt førte til en beslutning om, hvordan 

sektorforskningen skulle integreres på universiteterne, og hvordan antallet af universiteter skulle 

reduceres. På den baggrund kunne Videnskabsminister, Helge Sander, allerede i efteråret 2006 

præsentere det, han betegnede som et nyt danmarkskort for universiteterne (VTU 2006). Antallet af 

universiteter blev hermed reduceret fra 12 til 8, mens langt størstedelen af sektorforskningen blev 

indlejret på de tilbageblevne universiteter. Tilbage var nu kun 4 tidligere sektorforsknings-

institutioner, der fremover skulle gå under betegnelsen ‘Nationale Videnscentre‘.  

 

Resultatet af fusionsprocesserne blev overordnet set en konsolidering af de allerede største 

institutioner i forskningsmæssig henseende. Processen koncentrerede således i endnu højere grad 

end tidligere forskningsressourcerne på få store institutioner. Koncentrationen kunne først og 

fremmest iagttages på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske 

Universitet som ressourcemæssigt kom til at placere sig blandt Europas største 
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forskningsinstitutioner. Samlet set kom disse tre institutioner til at varetage ca. to tredjedele af den 

offentlige danske forskning og universitetsuddannelse. Det skulle dog vise sig, at denne tendens til 

institutionel koncentration på den forskningsudførende side kom til at fremstå noget mindre entydig 

ved et blik på de enkelte institutioner, der for manges vedkommende blev væsentligt mere spredte 

såvel fagligt som geografisk efter fusionerne. Eksempelvis kom Aarhus Universitet udover de 

oprindelige fem fakulteter nu også til at rumme de tidligere selvstændige enheder, DPU, DMU, DJF 

og ASB, og resultatet blev, at universitetet geografisk blev spredt over blandt andet Aarhus, 

Foulum, Rønde, Herning og København (Mejlgaard & Aagaard 2009). I skrivende stund kan 

fusionernes anden fase dog iagttages internt på Aarhus Universitet, hvor der nu sker en markant 

reduktion af både hovedområder og institutter samt en geografisk koncentration.   

 

Hastigheden hvormed fusionsprocessen i 2006 blev gennemført og den udtalte mangel på 

forudgående analyse blev både under og efter forløbet kritiseret fra flere sider. Blandt andre var 

professor Jørgen Grønnegård, der sad som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Aarhus 

Universitet, meget kritisk over for såvel processen som resultatet (Grønnegaard Christensen 2006a; 

2006b). Videnskabsminister Helge Sander henviste i den forbindelse til en række af de anbefalinger 

om fusioner eller koncentration af ressourcer, der er blevet behandlet tidligere i denne afhandling, 

som grundlag for processen, men det var dog alligevel ganske vanskeligt at se, at lige præcis den 

form, som det nye universitetsdanmarkskort fik, skulle udspringe af disse anbefalinger (Sander 

2006). Der er da heller ikke tvivl om, at en lang række institutioner opfattede den påståede frihed i 

processen som temmelig illusorisk. Kritikken fik imidlertid ingen betydning for det videre forløb, 

og lige præcis i forhold til denne forandringsproces må det også efterfølgende konstateres, at den 

synes irreversibel (Mejlgaard & Aagaard 2009).  

 

I afhandlingens forandringsperspektiv kan det undre, at det lykkedes at gennemføre en så 

omfattende og drastisk ændring af institutionslandskabet på så kort tid og på baggrund af så 

mangelfuldt et forarbejde. Spørgsmålet har ikke i denne sammenhæng været genstand for en 

selvstændig analyse, da det ligger i periferien af den overordnede problemstilling, men der kan dog 

peges på to mulige forklaringer. Den ene hænger sammen med selve processens tilrettelæggelse, og 

den anden med den forudgående ændring af universiteternes ledelsesstrukturer. I forhold til selve 

processens tilrettelæggelse har det formentlig været afgørende, at fusionsprocessen har været kædet 

sammen med de øvrige elementer i Globaliseringsstrategien, og at de fleste institutioner har oplevet 
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de betydelige lovede ekstra midler heri som en gulerod, de kun kunne få fat i, hvis de spillede 

regeringens spil. Samtidig blev fusionerne dermed også indlejret i den brede legitimerende 

idemæssige ramme, som selve Globaliseringsstrategien lagde om alle forandringer i denne periode. 

Dertil kommer processens særegne ‘tvungne frivillighed‘, hvor institutionerne så at sige blev pålagt 

at udforme legitimationen for de efterfølgende fusioner ved selv at pege på mulige fusionsparter – 

men med den klare underliggende forståelse, at institutioner, der ikke ønskede at indgå i processen, 

var i alvorlig risiko for at blive ressourcemæssigt marginaliserede. Med Grønnegaards formulering 

fik institutionerne dermed et tilbud, de ikke kunne afslå (Grønnegaard Christensen 2006b). At 

processen kunne få lov at forløbe på denne måde hænger formentlig også sammen med det andet 

punkt; den forudgående ændring af universiteternes ledelsesstruktur. På en række institutioner ser 

bestyrelserne ud til at have spillet en stor rolle i fusionsprocesserne, der ellers foregik ganske 

lukkede, uden medarbejderindflydelse og med en meget lille grad af skriftlighed. Det virker rimeligt 

at antage, at forandringsprocesser af denne karakter ville have haft vanskeligere kår under den 

foregående universitetslov.   

 

I forhold til bevillingssystemets udformning og herunder basisbevillingssystemets udvikling har 

fusionsprocessen i mere end en forstand været af afgørende betydning. Det er for det første blevet 

fremhævet, at arbejdsbetingelserne, herunder især uafhængigheden af erhvervsmæssige og politiske 

interesser, har været meget forskellige på de oprindelige universiteter og sektorforskningsinstitutter, 

samt at universiteterne med de nye fusioner er blevet til organisationer, der indeholder meget 

forskellige traditioner og vurderinger af, hvad der kræves af god forskningsbaseret information og 

rådgivning (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 2009: 54; Mejlgaard & Aagaard 2009). I 

denne afhandlings idemæssige optik kan der således tales om, at to tidligere funktionelt adskilte ide-

systemer hermed er flyttet under samme tag, hvilket udfordrer og omformer begge oprindelige 

institutionstyper. Med fusionsprocessen blev der dermed efter mange tilløb endeligt gjort op med 

den grundlæggende organisatoriske opsplitning, der helt fra starten havde præget det offentlige 

danske forskningssystem. Samtidig var det også et klart signal om at de tidligere dominerende ide-

systemers anvisning af en funktionel opsplitning ikke længere blev anerkendt fra politisk side. 

Opfattelsen var i stedet i tråd med nyere innovationspolitiske ideer, at både grundforskning, anvendt 

forskning og myndighedsbetjening kunne rummes inden for en institutionel ramme, der dermed 

skulle kunne styrke interaktionen med det omgivende samfund.  
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Med flere fagligheder, flere missioner, flere logikker og større geografisk spredning inden for de 

enkelte institutioners døre har man imidlertid samtidig formelt forstærket nogle af de træk, der 

tidligere har gjort, at universiteterne er blevet beskrevet som løst koblede organisationer og 

organiserede anarkier med meget begrænset horisontal integration (Cohen & March 1972; Weick 

1976). Dette er paradoksalt nok sket parallelt med, at en politisk hovedbestræbelse i forhold til 

universiteterne har været at skabe en mere entydig ledelse i hierarkiske og strategiske 

enhedsorganisationer. Ved at øge de enkelte institutioners kompleksitet har man imidlertid alt andet 

lige øget udfordringerne i forhold til at styre institutionerne under ét og dermed også øget de interne 

konflikter på både vertikalt og horisontalt plan i det akademiske system (Mejlgaard & Aagaard 

2009).  

 

I forhold til forskningsfinansieringen på et mere aggregeret niveau kan man på samme måde som på 

institutionsplan iagttage en koncentration af midler på færre ministerier. Som det fremgår af 

nedenstående figur, er Videnskabsministeriets budgetandel af de offentlige investeringer i forskning 

steget fra omkring 60 pct. til omkring 80 pct. gennem dette årti (Finansministeriet 2006; 

Analyseinstitut for Forskning 2003; Mejlgaard & Aagaard 2009). 

 

Figur 21: Videnskabsministeriets budgetandel af offentlige bevillinger til FoU; 1995 – 2009; 

pct.  

 

Kilde: Mejlgaard & Aagaard 2009.  
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Dermed er der også her på overfladen tale om en reduktion af forskningssektorens multi-

institutionelle karakter, men igen er der modsatrettede tendenser. På den ene side er der ganske vist 

tegn på, at sektorministeriernes direkte rolle i forhold til forskningen er blevet løsnet, men på den 

anden side er der tilsyneladende en tendens til at en stor del af områdets multi-institutionalisering 

blot er flyttet med ind i Videnskabsministeriet, og at de potentielle konfliktlinjer på nogen punkter 

er blevet forstærkede. Dette gælder i forhold til grænsefladen mod innovationspolitikken, hvor både 

oprettelsen af Rådet for Teknologi og Innovation, Højteknologifonden og det Strategiske 

forskningsråd har øget områdets multi-institutionelle karakter og forøget antallet af aktører og 

forskningspolitiske dagsordener internt i ministeriet. Det gælder også i forhold til 

sektorministerierne, der stadig har forsknings- og udredningsbehov, der skal opfyldes. På både det 

forskningsudførende og det forskningsfinansierende niveau er der dermed sket en formel 

koncentration af såvel enheder som ressourcer, men i begge tilfælde må det konstateres, at det 

multi-institutionelle element snarere er flyttet inden for dørene i de respektive institutioner end 

forsvundet, og at udfordringen i forhold til at balancere forskellige ideer, værdier, kulturer og 

logikker i mange tilfælde er vokset, fordi de nu skal rummes inden for enheder, der samtidig med, at 

de er blevet større og mere diversificerede, møder krav om standardisering, sammenhæng og 

styring.  

 

Endelig er det også værd at fremhæve, at indfusioneringen af sektorforskningen også påvirker selve 

basisbevillingsbegrebet. De basismidler, der følger med myndighedsbetjeningen ind på 

universiteterne, har basalt set en anden karakter end universiteternes traditionelle midler, men de 

indgår alligevel stadig i det samme regnskab, når balancen mellem basismidler og eksterne midler 

gøres op. Sektorministeriernes midler til sikringen af et tilstrækkeligt videnberedskab sikres således 

i praksis ved kontraktstyring. Opgaverne skal nu blot udføres af et eller flere relevante universiteter, 

som mod betaling indgår en flerårig kontrakt herom med det ansvarlige ministerium. Kontrakterne 

skal blandt andet sikre, at et givet universitet hurtigt kan afgive svar til et ministerium eller en anden 

offentlig myndighed. Bevillingerne er i nogle tilfælde overført til universiteterne, men for andre er 

de stadig placeret på fagministeriets finanslovsparagraffer. Under alle omstændigheder er der tale 

om en gruppe af basismidler, som er væsentligt strammere styret end universiteternes traditionelle 

basismidler. Sidst men ikke mindst har fusionerne også medført en lang række betydelige proces-

omkostninger, som universiteterne selv har måttet betale. Det var fra regeringens side 
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udgangspunktet, at fusionsprocesserne skulle være udgiftsneutrale for staten, og det har derfor 

primært været basismidlerne, der har måttet finansiere omkostningerne ved sammenlægningerne.  

 

Hvor fusionerne dermed kan betegnes som en indirekte forandring af forskningsfinansierings-

systemet, der både har udhulet basisbevillingerne og delvist opløst basisbevillingsbegrebet, fandt 

der parallelt hermed andre forandringsprocesser sted, der mere direkte rettede sig mod 

forskningsfinansierings-systemets udformning. Dels var der tale om tilføjelsen af yderligere 

elementer i det samlede finansieringssystem i form af de såkaldte UNIK-midler samt en matchfond, 

og dels var der inden for det systemets eksterne strenge tale om en række forskellige forskydninger, 

der tilsammen bidrog til at ændre centrale balancer i universiteternes samlede 

forskningsfinansiering.  

 

UNIK-midler og matchfond: flere kanaler i finansieringssystemet 

Det første nye element, der som følge af Globaliseringsstrategien blev tilføjet til det samlede 

finansieringssystem, var de såkaldte UNIK-midler. Tanken med dette nye virkemiddel var, at en del 

af de offentlige forskningsmidler årligt skulle uddeles i konkurrence mellem universiteterne på 

baggrund af de enkelte universitetsledelsers forslag til store, langsigtede forskningsprojekter 

Forslagene skulle vurderes på deres kvalitet og relevans for samfundet. Det bærende argument i 

strategien var igen, at:  

 

”..næsten alle forskningsmidler, der fordeles via åben konkurrence, fordeles til enkeltforskere og 

forskergrupper… Denne omfattende individuelle fordeling af forskningsmidlerne kan svække 

bestyrelsernes og ledelsernes muligheder for at påvirke udviklingen. Forskningen risikerer at blive 

spredt og uden sammenhæng med de strategiske prioriteringer” (Regeringen 2006). 

 

For at forsøge at ændre denne situation havde regeringen ladet sig inspirere af et forslag fra 

Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og argumenterede for, at der var behov for en 

strategisk fremadrettet komponent i finansieringssystemet, som skulle være til ledelsernes 

disposition (ATV 2005). ATV‘s model var dog ikke helt ny. Som kapitel 9 viste, var nogenlunde 

samme forslag også oppe tidligere i forbindelse med processen omkring 50-40-10-modellen og 

senere igen i et forslag fra Undervisningsministeriet lige omkring årtusindeskiftet.  
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Fra Rektorkollegiets side var man imidlertid ikke begejstret for UNIK-modellen og fandt, at man 

burde arbejde på alternative modeller for tildeling af midler til bestyrelserne via 

kvalitetsdokumentation (Rektorkollegiet 2006b). Der skulle ifølge rektorerne helst være tale om 

flere parallelle modeller med henblik på at varetage hensynet til behovet for diversitet og 

fleksibilitet i universitetssektoren. Kollegiet havde derfor to skitser til modeller, der både 

videreudviklede ATV-modellen og styrkede udviklingskontrakterne. Ifølge den første model skulle 

universitetsledelsen udarbejde og forpligte sig på givne mål, der blev beskrevet i 

udviklingskontrakten. Finansieringsgraden af disse aktiviteter kunne efterfølgende kobles til graden 

af målopfyldelse. Desuden kunne man arbejde videre med en model, der kunne give 

universitetsledelserne nogle puljer til strategiske satsninger. Kritikken fra Rektorkollegiet fik dog 

ingen betydning for forslaget, der blev gennemført nogenlunde som skitseret i 

Globaliseringsstrategien. Der blev således afsat 240 mio. kr. til UNIK-initiativet hvert år i 

henholdsvis 2008 og 2009 til investering i femårige satsninger med start primo 2009. Midlerne blev 

udmøntet af Videnskabsministeren efter faglig rådgivning fra et internationalt ekspertpanel, og der 

blev konkret igangsat 4 store satsninger fordelt med en på DTU, en på Aarhus Universitet og to på 

Københavns Universitet.  

 

Kritikken har efterfølgende især gået på, at der med modellen er oprettet en overbestyrelse, der i 

praksis reducerer universitetsledelsernes muligheder for at planlægge strategisk, selvom netop det 

modsatte har været hensigten (Rektorkollegiet 2007). Derudover har kritikken også lagt vægt på at 

modellen virker hæmmende for samarbejde mellem institutionerne og fremmer en uhensigtsmæssig 

institutionsegoistisk adfærd internt mellem universiteterne frem for samarbejde mellem de bedste 

miljøer på tværs af institutionsgrænser. Modellen fik i den sammenhæng blandt andre formand for 

Det frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation, Kirsten Drotner, til at karakterisere UNIK-

processen som et eksempel på en helt forfejlet opfattelse af, hvordan videnskabelig konkurrence kan 

fremme kvalitet. Ifølge Drotner fremmes kvalitet ikke ved, at institutioner konkurrerer, men ved at 

forskere konkurrerer (Drotner 2009). Også tidligere formand for Det Frie Forskningsråd og tidligere 

prorektor på Aarhus Universitet, Nina Smith, har ved flere lejligheder fremført en lignende kritik 

(se blandt andet interview). 

 

Ministeriet og regeringen har efterfølgende valgt at rubricere bevillingerne som frie midler, men 

initiativet synes imidlertid vanskeligt at placere entydigt på et kontinuum mellem fri og strategisk 
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forskning. Når der ses på temaerne, som bevillingerne er givet indenfor, kan det konstateres, at 

bæredygtig energi, neurovidenskab, syntetisk biologi og livsstilssygdomme i hvert fald på ingen 

måde adskiller sig fra øvrige strategiske satsninger. Det gælder ligeledes, at det af retningslinjerne 

for bedømmelse af ansøgninger fremgår, at det er afgørende, at der er sammenhæng mellem de 

forskningstemaer, der indgår i en UNIK-ansøgning og universiteternes forskningsstrategier. Det er 

imidlertid ikke kun i forhold til skillelinjen mellem fri og strategisk forskning, at UNIK-initiativet 

placerer sig i en gråzone. I forhold til skillelinjen mellem basismidler og eksterne midler er det fra 

ministeriets side på samme måde valgt at medregne UNIK-midlerne som basismidler, hvilket også 

må betegnes som tvivlsomt i forhold til en traditionel forståelse af basisbevillingsbegrebet. UNIK-

initiativet placerer sig således i mere end en forstand i en bevillingsmæssig gråzone og er ligeledes 

et eksempel på hvordan grænsen mellem basismidler og eksterne midler i højere og højere grad 

udviskes. Forsknings- og Innovationsstyrelsens direktør, Inge Mærkedahl, har således om 

baggrunden for oprettelsen af dette nye element i finansieringssystemet udtalt:  

 

”Det var ikke helt let at skabe et nyt program som UNIK. Det skulle ikke være som de traditionelle 

basisbevillinger til universiteterne – til trods for at det skulle distribueres direkte til dem. Det skulle 

heller ikke være som de midler, der distribueres gennem forskningsrådene, eftersom det er 

universiteterne og ikke de enkelte forskere, der kæmper om pengene. Det blev noget midt i mellem. 

Det er en form for basisbevilling, der opnås gennem konkurrence” (Mærkedahl i VTU 2011).  

 

Mærkedahl fremhævede i samme forbindelse, at UNIK-initiativet er en del af en international 

tendens, hvor målet er at facilitere store og langsigtede investeringer og prioriterede 

forskningsområder for dermed at stimulere hver enkelt institutions strategiske planlægning:  

 

”Flere og flere lande søsætter initiativer, der bedst kan kaldes en form for konkurrenceudsatte 

basisbevillingsmidler, hvor målet er at udvikle eliteforskning. UNIK-initiativet er dermed en del af 

en international tendens, hvor der eksperimenteres med forskningsfinansiering. Ingen ved hvor det 

fører hen – men mange er villige til at prøve det af” (Mærkedahl i VTU 2011).  

 

Der kan imidlertid stilles spørgsmålstegn ved om intentionen om at tildele universitetsledelserne 

midlerne i praksis er lykkedes med denne konstruktion. Rektorernes formand, Jens Oddershede, 

peger på en af vanskelighederne ved modellen og understreger dermed midlernes tvetydige 

karakter:  
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”idéen var jo, at universiteternes bestyrelser skulle fremkomme med, hvad der var deres særlige 

styrke på et givet universitet.(…) Når det kom til stykket, så blev bedømmelsen af de her styrker 

baseret på den forsker, der sad i styrkeområdet. Det var deres kvalifikationer, der blev bedømt, og 

så var der jo reelt tale om en stor forskningsrådsbevilling. (…) Det var ikke noget, bestyrelsen selv 

kunne gå ind og sige; vi vil gerne bruge penge på det her. For hvordan bedømmer man så, om det 

der foregår på AU eller KU er bedst? Så i stedet kom der den sædvanlige bedømmelse af den enkelte 

forsker, der sidder der. Så djævlen ligger i detaljen i sådan nogle ting” (Jens Oddershede, 

interview).  

 

Endelig blev det ligeledes i en retrospektiv vurdering af UNIK-initiativet fremhævet af det 

internationale ekspertpanel, der stod for vurderingen af universiteternes ansøgninger, at modellen 

repræsenterede et interessant nyt finansielt instrument, men at det også var en model, der risikerede 

at tilgodese natur- og sundhedsvidenskaberne på bekostning af humaniora og samfundsvidenskab 

på grund af bevillingernes størrelse (VTU 2010b). Såvel på grund af ovennævnte kritik som på 

grund af globaliseringspuljens snarlige udløb er status for UNIK-modellen i øjeblikket uafklaret. 

Modellen er ikke formelt blevet afskaffet igen, men der er imidlertid heller ikke blevet tilført midler 

til nye initiativer efter uddelingerne i 2008/2009. Det vil ifølge ministeriet blandt andet afhænge af 

en kommende evaluering af initiativet, om man vælger at fortsætte med modellen (jf. tlf. interview 

med Kim Brinckmann, Kontorchef i Universitets- og Bygningsstyrelsen).  

 

I stedet for nye UNIK-midler er der til gengæld opstået endnu et element i finansieringssystemet. I 

forbindelse med Globaliseringsforhandlingerne relateret til finansloven for 2011 blev der således i 

efteråret 2010 indgået forlig om etableringen af en såkaldt matchfond. Som led i aftalen om 

fordelingen af globaliseringsmidlerne blev der dermed afsat 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 

2012 til at sikre et tættere samarbejde mellem private og offentlige institutioner om 

forskningsaktiviteter. Matchfonden skal gøre det muligt at belønne de universiteter og 

forskningsinstitutioner, der formår at tiltrække nye forskningspenge fra virksomheder, fonde og 

privatpersoner (VTU 2010a). Også disse midler kategoriseres af ministeriet som basismidler, men i 

lighed med UNIK-midlerne er der i dette tilfælde nærmere tale om bevillinger, der placerer sig i 

gråzonen mellem basismidler og eksterne midler.  
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Forskydninger inden for den eksterne streng 

UNIK-modellen og matchfonden, der således kom til at repræsentere yderligere lag i 

forskningsfinansierings-systemet, var imidlertid langt fra de eneste forandringer af 

finansieringssystemet i perioden efter Globaliseringsstrategien. Der skete samtidig en række 

væsentlige forskydninger mellem og indenfor de allerede eksisterende bevillingskanaler. Særligt i 

perioden fra 2006 og frem har der således kunnet iagttages tre typer af væsentlige bevægelser i 

finansieringssystemets forskellige balancer. Der har for det første kunnet observeres en forskydning 

i den overordnede balance mellem basismidler og eksterne midler. Parallelt hermed og delvis som 

konsekvens af den overordnede forskydning har der for det andet været tale om en ændring i 

balancen mellem fri og strategisk forskning. Endelig har der for det tredje også kunnet iagttages en 

forskydning i balancen mellem store og små bevillinger.  

   

Fra basismidler til eksterne midler – og delvist tilbage igen 

Med den oprustning af strukturerne i den eksterne bevillingsstreng, der havde fundet sted i perioden 

fra 2002 og frem til Globaliseringsstrategiens lancering, var det naturligt at fokus begyndte at dreje 

sig fra spørgsmålet om udbygningen af finansieringssystemets elementer tilbage i retning af 

spørgsmålet om balancen mellem forskellige typer af bevillinger. Det fremgik således af 

Globaliseringsstrategien, at mere konkurrence og øget fokus på kvalitet og relevans skulle sikre 

forskning i verdensklasse, der kunne understøtte høj velstand og velfærd (Regeringen 2006). For at 

nå dette mål var det ifølge regeringen nødvendigt at skærpe den direkte konkurrence om 

forskningsmidlerne. Det fremgik som allerede nævnt af strategien, at det på daværende tidspunkt 

var en tredjedel af midlerne, der blev fordelt i åben konkurrence, og at det i 2010 skulle være 

halvdelen. Udviklingen skulle sikre, at pengene kom til at gå til de bedste forskere og de bedste 

forskningsmiljøer. Intentionen om at styrke den eksterne streng tog delvist udgangspunkt i de 

foregående års udvikling, hvor basismidlernes andel igen var steget, blandt andet følge af udløbet af 

en række forskningsprogrammer (jf. nedenstående figur). Denne udvikling skulle ifølge regeringen 

ikke blot vendes, så der kunne ske en tilbagevenden til den 60/40 fordeling, der ellers gennem en 

årrække havde været konsensus om at benytte som ledetråd. I stedet skulle konkurrencemidlerne 

øges, så de med 50 pct. kom til at udgøre en hidtil uset andel af de samlede midler.  
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Figur 22: Andel af FoU-udgifterne i den offentlige sektor, der er eksternt finansieret; andele for de 
enkelte institutionstyper og samlet for den offentlige sektor, 2001-2006. Procent 
 

 

 

Der er på den baggrund i perioden fra 2006 til 2010 sket en væsentlig opprioritering af 

finansieringssystemets eksterne kanaler under ét. Der knytter sig imidlertid betydelige usikkerheder 

til de tilgængelige tal for denne periode, hvilket både hænger sammen med fusionsprocesserne, der 

har resulteret i et databrud i de eksisterende tidsserier, og overflytningen af forskningsstatistikken 

fra Dansk Center for Forskningsanalyse til Danmarks Statistik, hvor både startvanskeligheder, 

ændrede indberetnings- og opgørelsesmetoder samt en begrænset data-tilgængelighed har reduceret 

indblikket i centrale bevillingsmæssige udviklingstræk. Ifølge tal fra Danske Universiteters 

statistikberedskab, der umiddelbart vurderes som de mest valide af de aktuelt tilgængelige 

opgørelser, var balancen i 2010 således, at ca. 56 pct. af de statslige forskningsmidler gik som 

basismidler direkte til institutionerne, mens 44 pct. blev fordelt gennem konkurrence (Danske 

Universiteter 2010). Med forbehold for de usikkerheder, der knytter sig til at sammenligne med 

tallene fra 2006 og bagud, virker det rimeligt at konkludere at perioden fra 2007 og frem overordnet 

har været karakteriseret ved en betydelig forskydning i denne balance, men at regeringens ønske om 

sikre en ligelig fordeling mellem basismidler og eksterne midler, dog endnu ikke er nået. Det er 

ligeledes væsentligt at bemærke, at der i disse basismidler indgår både UNIK-midler og tidligere 

sektorforskningsmidler, der som beskrevet ovenfor har en noget anden karakter end traditionelle 

universitære basismidler.  
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For at imødegå nogle af de problemer der kunne tænkes at knytte sig til en så kraftig forskydning i 

balancen mellem basismidler og eksterne midler var der ligeledes i Globaliseringsstrategien blevet 

annonceret en overheadreform. Finansieringssystemet skulle ifølge strategien indrettes således, at 

stigningen i de eksterne midler ikke skulle udhule de tilbageblevne basismidler gennem 

utilstrækkelige overheadsatser og store medfinansieringskrav. Formålet med reformen var således at 

opnå en mere gennemsigtig og fair styring af forskningsudgifterne, hvor de offentlige forskningsråd 

og fonde skulle betale de fulde omkostninger til forskningsprojekter, og dermed sikre 

universiteterne fuld rådighed over egne forskningsbevillinger (VTU 2008j; Finansministeriet 2008). 

 

Globaliseringsparterne blev med dette udgangspunkt enige om at gennemføre overgangen til fuld 

omkostningsdækning i to etaper. Første etape gennemførtes i 2008, hvor der blev indført en generel 

overheadsats på 35 pct. på forskningstilskud i konkurrencestrengen. Omlægningen blev finansieret 

af eksisterende forskningsmidler, herunder det eksisterende overhead på 20 pct., det eksisterende 

bygningsoverhead på 12,65 pct. samt yderligere 2,35 pct., der primært blev finansieret af 

universiteternes omstillingsreserve og forskningsrådene. Anden etape blev gennemført året efter, 

hvor satsen endnu engang blev hævet, nu til 44 pct., og hvor der samtidig blev sat et loft på 10 pct. 

på medfinansieringskrav fra henholdsvis Det Frie og Det Strategiske Forskningsråd. Denne del af 

forøgelsen blev først og fremmest finansieret af forskningsrådene selv med det resultat, at der 

dermed reelt skete en delvis usynlig overflytning af midler fra de eksterne midler i retning af 

basismidlerne. Overhead-reformen omfattede alle offentlige råd og fonde, mens 

medfinansieringsloftet som skrevet kun omfattede Det Frie og Det Strategiske Forskningsråd.    

Disse dele af forskningsrådssystemet skulle dermed fremadrettet dække 90 pct. af projekternes 

totale omkostninger, hvilket ifølge Det Frie Forskningsråds bestyrelse ville medføre en drastisk 

reduktion i antallet af bevillinger (Djurhuus 2008). Hertil kommer, at den ikke-universitære 

ansøgerskare (f.eks hospitaler) er underkastet helt andre vilkår. De vil kunne anmodes om en 

betydelig medfinansieringsgrad, samtidig med at de heller ikke modtager 44 pct. overhead, men blot 

3 pct. administrationsbidrag. Med andre ord vil universiteterne stå i en skæv konkurrencesituation i 

forhold til disse. For øvrige finansieringsorganer var det i øvrigt også efter reformen fortsat 

gældende, at der var meget stor variation i både overhead-satser og medfinansieringskrav. De fleste 

private fonde giver således ingen eller maksimalt 5-10 pct.‘s overhead (LMS 2011). Det var således 

dette problem, den ovenfor nævnte Matchfond, der er indført fra 2011, skulle søge at løse. I forhold 
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til medfinansiering kræver eksempelvis Højteknologifonden således stadig 1/6 medfinansiering fra 

universiteterne.  

 

Det er i forskellige sammenhænge blevet forsøgt at anslå, hvor store andele af universiteternes 

basismidler, der bindes til eksterne bevillinger. AC har i den forbindelse for året 2009 forsøgt at 

lave et overslag på det bundne beløb. Det vurderes her, at der samlet set i forhold til 

forskningsrådsbevillinger, infrastrukturpulje, Højteknologifondens bevillinger, EU-projekter og 

private midler var tale om en binding i form af medfinansiering af ca. 900 millioner kroner (ca. 14 

pct. af de samlede basismidler). Det blev imidlertid også fremhævet, at dette beløb må forventes at 

falde i de følgende år i takt med at overhead-reformen indfases helt og midlerne når ud til 

institutionerne. Der var ifølge samme notat ligeledes en markant underfinansiering gennem 

overhead-systemet, der yderligere skulle binde ca. 1,2 milliarder kroner (ca. 17 pct. af de samlede 

basismidler). Dette tal var udregnet under forudsætning af at den nye sats på 44 pct. ville svare til de 

totale indirekte omkostninger (AC 2009). Også dette tal forventede AC ville falde i det følgende år, 

men ikke desto mindre var der således samlet set tale om en meget stor del af de samlede midler, 

der blev bundet på forhånd. I en anden analyse udarbejdet af ‘Ledelsesforum for Medicinsk 

Sundhedsforskning‘ blev det imidlertid fremhævet, at de 44 pct.‘s overhead formentlig langt fra 

dækkede de reelle indirekte omkostninger på sundhedsområdet (LMS 2011). Ifølge analysen, der 

baserer sig på både danske og internationale beregninger udgør de indirekte omkostninger på dette 

område således nærmere 66 pct. I forhold til universiteterne samlet set peger analysen på 

beregninger fra Sverige, der viser at de indirekte omkostninger i gennemsnit udgør 52 pct. Baseret 

på disse tal vil andelen af bundne midler således være endnu større end det, notatet fra AC 

fremhævede.  

 

Samlet set må det konstateres, at denne type beregninger er behæftet med meget stor usikkerhed. 

Det ændrer imidlertid ikke ved det overordnede billede; at der bindes meget store andele af 

basismidlerne til eksterne bevillinger (om end denne andel givetvis er faldende som følge af 

overheadreformen). Ydermere viser eksemplerne, at forskningsfinansierings-systemets opbygning 

også på dette punkt er yderst uigennemsigtigt.  
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Fra fri til strategisk forskning og fra små til store bevillinger 

Bevægelsen fra basismidler til eksterne midler og overheadreformens delvise opblødning af denne 

var imidlertid ikke den eneste væsentlige balance-forskydning, der kunne iagttages i denne periode. 

Indlejret i bevægelserne lå ikke kun et fokus på spørgsmålet om balancen mellem basismidler og 

eksterne midler på overordnet plan, men også et fokus på spørgsmålene om fri vs. strategisk 

forskning og store vs. små bevillinger. Det var således overordnet ønsket i Globaliseringsstrategien, 

at midlerne i den eksterne streng skulle målrettes store og længerevarende forskningsprojekter, som 

kunne tiltrække forskere på topplan og give banebrydende resultater (Regeringen 2006: 75-77). 

Opfattelsen var her i lighed med diskussionerne omkring UNIK-initiativet ovenfor, at en stor del af 

forskningsbevillingerne i det eksisterende system var blevet spredt ud på for mange små projekter 

og givet til enkeltforskere Endelig fremgik det også af strategien, at den strategiske forskning skulle 

styrkes på områder, som kunne være drivkraft i den fortsatte velstandsudvikling eller løse 

væsentlige samfundsproblemer. Det fremgik her, at fremtidige udbud af strategisk forskning i 

højere grad skulle indeholde krav om privat medfinansiering for at styrke samarbejdet mellem 

privat og offentlig forskning.  

 

I forhold til forskydningen fra fri til strategisk forskning argumenterede tidligere 

Videnskabsminister Helge Sander således for forskydningen mod den strategiske forskning:  

 

”Der (i Globaliseringsrådet red.) diskuterede vi, om vi var målrettede nok i vores forskning, og vi 

kom blandt andet omkring debatten om, hvordan vi sikrer, at vi fokuserer på det, vi er gode til. Vi 

kan ret hurtigt nævne de 5-6 ting, (…) miljø, klima, fødevarer, biotek osv., hvor vi er rigtigt gode. 

Skal vi så ikke sætte ind primært der i stedet for at satse på nogle områder, hvor man starter fra 

bunden på verdensplan? For at få det målrettet, så bliver vi nødt til at få forskningsmidlerne hen på 

disse udviklingsområder, og der er ikke noget, der tyder på, at det sker, når vi fordeler pengene som 

basismidler” (Helge Sander, interview). 

 

Disse politiske ønsker er efterfølgende slået igennem i bevillingssystemet. Der har således generelt 

kunnet observeres en forskydning mod den strategiske forskning som følge af vækst i bevillingerne 

inden for såvel Rådet for Teknologi og Innovation, Det Strategiske Forskningsråd og 

Højteknologifonden, mens væksten i Det Frie Forskningsråds og Grundforskningsfondens 

bevillinger har været mere afdæmpet. Nedenstående figur fra en nylig gennemført evaluering af 

virkemidlet forskningsprojekter udført af Center for Forskningsanalyse for Forsknings- og 
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Innovationsstyrelsen viser bevillingsudviklingen for henholdsvis Det Frie Forskningsråd og Det 

Strategiske Forskningsråd i perioden fra 2004 til 2008 (Ravn et al 2011). 

 

Figur 23: Bevilget beløb i hhv. Det Frie Forskningsråd (DFF) og Det Strategiske 

Forskningsråd (DSF) i mio. kr. (løbende priser), 2004-2008 

 

  

Kilde: Ravn et al 2011. 

 

Mens der i perioden fra 2004 og frem kun har været en beskeden stigning i Det Frie Forskningsråds 

bevillinger, er bevillingerne til Det Strategiske Forskningsråd næsten blevet femdoblet. Dertil 

kommer væksten indenfor Rådet for Teknologi og Innovation, hvis bevillingsramme også har været 

stigende over årene. Der har her været tale om en vækst fra godt 600 mio. kr. i 2002 til ca. 1 mia. kr. 

i 2009. Heraf er det dog kun en mindre del, der er gået direkte til universiteterne igennem 

forskellige samarbejdsprojekter med private partnere (innovationsnetværk og innovationsplatforme) 

samt gennem ordninger som erhvervs ph.d. initiativet (Rådet for Teknologi og Innovation 2003).   

 

Det samme gør sig gældende i forhold til Højteknologifondens uddelinger. Fonden bevilgede i sit 

første år, 2005, 178 millioner kr. og dette tal var i 2010 vokset til 388 millioner kr. I perioden fra 

2005 til 2010 er der således som følge af fondens virke samlet set blevet investeret ca. 3 mia. kr. i 

højteknologiske projekter. Heraf har fonden bevilget ca. halvdelen selv, mens godt en mia. kr. er 
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kommet som medfinansiering fra virksomheder. Endelig har den sidste halve mia. kr. været 

medfinansiering fra universiteterne (Højteknologifonden 2011). 

 

På den frie forsknings side har Grundforskningsfondens bevillinger i samme periode fra 2005 til 

2009 haft visse udsving, men samlet set har der ikke været tale om en opadgående tendens, når man 

ser på hele fondens funktionsperiode. Tværtimod har perioden fra 2003 til 2007 været karakteriseret 

ved et gennemsnitligt lavere uddelingsniveau end de foregående perioder. Fra 2008 og frem er dette 

niveau dog steget igen (Udvalget for Teknologi og Innovation 2008; Danmarks 

Grundforskningsfond 2010).  

 

Det Miljøkonomiske Råd og herunder de økonomiske vismænd har i foråret 2011 set på 

udviklingen mellem basismidler og eksterne midler specifikt inden for energiforskningsområdet, 

der i det seneste årti har været et af de højest prioriterede strategiske satsningsområder. De viser i 

den forbindelse, hvordan programmidlernes andel af de samlede energiforskningsmidler i løbet af 

perioden fra 2005 til 2010 er steget fra at udgøre ca. halvdelen i 2005 til i 2010 at udgøre ca. 90 pct. 

- svarende til ca. 800 millioner kr. Det konkluderes i rapporten, at fokus i de strategiske 

energiforsknings-programmer i høj grad er blevet rettet mod private virksomheders forskning med 

et umiddelbart kommercielt potentiale. Støtten er således med vismændenes ord drejet væk fra 

grundforskning over mod erhvervsstøtte (Whitta-Jacobsen et al 2011). Analysen viser i øvrigt, at de 

positive afsmitningseffekter fra netop energiforskning ikke er specielt store, snarere tværtimod. 

Derfor er det ifølge vismændene ikke velbegrundet at støtte virksomhedernes energiforskning i 

særlig grad. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er offentlig støtte til meget af den øvrige 

forskning i den private sektor faktisk mere velbegrundet ifølge rapporten.  

 

Der er næppe tvivl om, at energiforskningen er en ekstrem case i denne sammenhæng, og at denne 

voldsomme forskydning ikke kan genfindes på ret mange områder. Det er imidlertid på et mere 

aggregeret niveau for alle forskningsområder under ét uklart, hvor omfattende forskydningen har 

været. De reelle forskydninger på baggrund af væksten inden for finansieringssystemets forskellige 

organer er således samlet set meget vanskelige at vurdere ud fra tilgængelige opgørelser. Det 

skyldes dels, at væksten indenfor det Frie Forskningsråd og Grundforskningsfonden er gået næsten 

ubeskåret til Universiteterne, mens væksten inden for de mere strategiske organer i 

bevillingssystemet er blevet fordelt på en bredere kreds af offentlige og private aktører. 
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Eksempelvis var det for Højteknologifonden i 2009 kun 29 pct. af de samlede bevilgede midler, der 

gik til universiteterne, mens det tilsvarende tal for Det Strategiske Forskningsråd ser ud til placere 

sig mellem 70 og 80 pct., når alle programkomiteer anskues under ét (Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen 2010: 82). Dermed er forskydningen i forhold til universiteternes forskning 

mindre markant end den umiddelbart fremstår, når der blot ses på organernes samlede uddelinger.  

 

Det gælder ligeledes, at strategisk forskning ikke pr. definition er lig anvendt erhvervsrettet 

forskning (selvom det i høj grad synes at være tilfældet på energiforskningsområdet), og at der 

således på visse områder må forventes at være et vist sammenfald mellem satsningerne formuleret 

inden for denne del af bevillingssystemet og den allerede eksisterende selvvalgte grundforskning på 

universiteterne. Strategiske bevillinger medfører således ikke nødvendigvis en drejning af 

forskningsindsatsen på universiteterne. For at besvare disse spørgsmål er der behov for flere 

sektorspecifikke analyser af tildelingsmønstre i stil med den gennemførte på 

energiforskningsområdet, hvilket dog er uden for denne brede analyses rækkevidde. Igen må det 

derfor blot beklages, at det tilgængelige datamateriale er mangelfuldt, og således blot forsigtigt 

konkluderes, at der samlet er sket en væsentlig forskydning i mod den strategiske (og herunder den 

strategiske erhvervsrettede) forskning i den eksterne streng rettet mod universitetsforskningen.    

 

Uanset hvor stort det præcise omfang af denne forskydning har været, har det særligt mod 

slutningen af perioden ført til en række diskussioner af, hvordan den mest hensigtsmæssige balance 

fastsættes. Blandt andre Det Frie Forskningsråd formand og næstformand, Jens Christian Djurhuus 

og Peder Andersen, har i den sammenhæng været på banen med et argument om, at Det Frie 

Forskningsråds midler i dag repræsenterer de eneste reelt frie midler i systemet set fra den enkelte 

forskers synspunkt. Argumentet er, at basisbevillingerne ikke kan opfattes som frie for den enkelte 

forsker eller de enkelte forskningsgrupper, fordi der på systemets forskellige niveauer lægges så 

mange bindinger på disse midler (Djurhuus & Andersen 2010a; 2010b). Det Kgl. Danske 

Videnskabernes Selskab har været ude med en tilsvarende argumentation i deres forskningspolitiske 

hvidbog, hvor det fremhæves, at der som følge af både nationalstrategisk og lokalstrategisk pres 

sker en udhulning af basismidlernes rolle som garant for den frie grundforskning og den 

forskningsbaserede undervisning (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 2010). Endeligt har 

også nogle af de mest forskningstunge virksomheder været på banen med samme type af 

argumenter. Blandt andre Novo Nordisk og Lundbeck har i den forbindelse understreget, at de ser et 



386 

 

behov for flere basismidler, fordi uddannelse er den vigtigste vidensprednings-kanal i forhold til 

universiteternes forskning. Mads Krogsgaard Thomsen, direktør i Novo Nordisk skrev således 

direkte til videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen at: 

 

”De idéer, der kan skabe nye virksomheder og bedre velfærd udspringer fortsat af 

tankevirksomheden hos højt begavede, kreative og kritisk tænkende forskere, der ikke er underlagt 

stram styring. Opdagelserne, de måtte ende med at gøre, kan ikke planlægges eller defineres som et 

strategisk mål for en forskergruppe. Derimod kan de faciliteres af gode grundforskningsmæssige 

bevillinger og en høj grad af akademisk frihed” (Krogsgaard Thomsen 2010). 

 

En mindst lige så afgørende, men sjældnere diskuteret, forskydning har på samme tid fundet sted i 

størrelsen på bevillingerne på tværs af alle finansieringssystemets organer. Udover bevægelsen fra 

fri mod strategisk forskning har udviklingen i samme periode således også været kendetegnet ved 

en bevægelse fra mindre mod større bevillinger inden for finansieringssystemet som helhed. For de 

nyligt oprettede bevillingsstrenge har dette hensyn fra starten været fremherskende, og der har 

derfor ikke været behov for særlige incitamenter for at sikre orienteringen mod store bevillinger. 

For Det Frie Forskningsråd, derimod, har det været opfattelsen, at en ændring i denne retning i et 

vist omfang ville være et brud med hidtidig praksis, og at der derfor var brug for særlige 

incitamenter for at reducere uddelingen af små bevillinger. Til det formål fik det Det Fri 

Forskningsråd derfor ekstra midler til udmøntning af Globaliseringsstrategiens intentioner, således 

at de råd, der gav store bevillinger, blev belønnet (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 2010: 

27). 

 

I forhold til det Frie Forskningsråd har denne tendens først og fremmest kunnet iagttages mod 

slutningen af perioden, hvor der har kunnet observeres et markant fald i antallet af bevillinger som 

nedenstående figurer illustrerer:   
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Figur 24: Antal bevillinger efter fagligt råd, 2001-2009  

 

Kilde: Ravn et al 2011. 

 

Det gælder således, at antallet af bevillinger er faldet markant inden for alle områder (dog særligt 

inden for Rådet for sundhed og sygdom), men at de gennemsnitligt bevilgede beløb til gengæld er 

steget betydeligt, som den følgende figur tydeligt illustrerer: 

 

Figur 25: Gennesnitlige bevilgede beløb pr. forskningsprojekt i 1000 kr. efter fagligt råd 

(2001-priser), 2001-2009.  

  

Kilde: Ravn et al 2011.  
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Begge ovenstående figurer stammer fra den tidligere nævnte evaluering af virkemidlet 

forskningsprojekter, der er gennemført for Forsknings- og Innovationsstyrelsen af Center for 

Forskningsanalyse. Af samme undersøgelses deskriptive statistik bliver billedet endnu tydeligere. 

Evalueringen viser, at rådene i 2001 samlet set uddelte 64,6 procent af deres midler via bevillinger 

på under 1 million kr. stykket, mens dette tal i 2009 var faldet til 15,7 procent. Antallet af store 

projekter, defineret som bevillinger på mere end 1.5 millioner kr. stykket, voksede tilsvarende 

markant i samme periode – fra 19 procent i 2001 til 70,2 procent af bevillingerne i 2009 (Bloch et al 

2011: 44). 

 

Selvom denne udvikling jf. ovenstående figur fremstår særlig markant i periodens sidste år, er det 

dog ikke ensbetydende med at tendensen mod koncentration ikke også har været fremtrædende 

tidligere. I en anden undersøgelse af forskningsrådenes bevillingspraksis i perioden fra 2001 til 

2006 gennemført af Heine Andersen og Inge Henningsen for Danske Universiteter dokumenteres 

det, at en meget stor andel af de bevilgede midler allerede i denne periode havnede på relativt få 

hænder (Andersen & Henningsen 2009). I den analyserede periode blev der uddelt 6,9 milliarder 

kroner mellem 7.891 ansøgere. Af disse ansøgere fik 3.983 ingen penge, mens yderligere en stor 

gruppe, 2.078, fik under en million kroner i løbet af de seks år. Heroverfor kunne der identificeres 

en lille gruppe på 56 personer (51 mænd og 5 kvinder), som i løbet af de seks år fik i gennemsnit 20 

millioner kroner hver. Tilsammen modtog disse 56 ansøgere således 1,3 milliarder kroner (19 

procent af den samlede pulje). Hvor Danmarks Forskningsråd i 2000 vurderede, at der gennem 

forskningsrådene skete en betydelig udjævning af tendenserne til koncentration af midler gennem 

forskningsrådenes ordinære midler, som det blev fremført i starten af dette kapitel, må det 

konstateres, at denne tendens allerede i periodens første halvdel syntes at være delvist elimineret.  

 

En af analysens bagmænd, professor Heine Andersen, opdeler ansøgerne i to grupper og betegner 

dem som henholdsvis videnskabens boldhentere og baroner. Han fremhæver i den sammenhæng 

tendensen til den såkaldte ‗Matthæus-effekt‘: ‖De, der i forvejen har meget, skal mere gives‖. 

Analysen tyder således på at forskningsrådenes fordelingsmekanismer afspejler - eller ligefrem 

forstærker - de hierarkier og eksklusionsmekanismer der findes i øvrigt i forskningen. Det gælder 

ifølge analysen, hvad enten man ser på fordeling på institutioner, på fagområder, på ansøgeres 

placering i stillingshierarkier - eller på ansøgernes køn og sociale baggrund. ‖Risikoen er, at 
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systemet kan komme til at virke konservativt, og at det kan blive sværere at komme igennem med 

nye forskningsområder og nye ideer,” fremhæves det (Universitetsavisen 2009). 

 

Som figurerne ovenfor illustrerer, er disse tendenser kun forstærket i årene efter undersøgelsen, og 

der er tydeligvis samtidig sket en endnu højere grad af koncentration af midler gennem den eksterne 

finansieringsstrengs øvrige kanaler. Bevægelserne inden for det Frie Forskningsråd er således sket 

samtidig med, at der med udvidelsen af antallet af finansieringssystemets øvrige aktører er sket en 

kraftig forøgelse af organer, der primært sigter mod at målrette bevillinger mod store samlede 

satsninger. Dette gælder såvel for den frie forskning gennem Grundforskningsfonden som for den 

strategiske forskning gennem Rådet for Teknologi og Innovation, Det Strategiske Forskningsråd og 

Højteknologifonden, og endeligt gælder det også i forhold til UNIK-midlerne, EU-midlerne og i et 

vist omfang også i forhold til private midler, hvor særligt Novo Nordisk fonden på det seneste har 

budt ind med særdeles store enkeltbevillinger.  

 

Samlet set er der således i løbet af det seneste årti sket en markant koncentration af eksterne 

forskningsmidler på relativt få hænder. Hvor Det Frie Forskningsråd i 2009 havde en gennemsnitlig 

bevillingsstørrelse på 2 millioner kr. var de tilsvarende tal for Det Strategiske Forskningsråd og 

Højteknologifonden henholdsvis 13 millioner kr. og 18 millioner kr. For Det Frie Forskningsråd var 

der her tale om en fordobling af det gennemsnitlige bevillingsbeløb i perioden fra 2005 til 2009. På 

samme måde har Grundforskningsfonden typisk uddelt bevillinger i størrelsesordenen fra 20 til 50 

millioner kroner (Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2010). Rådet for Teknologi og Innovation er 

i den sammenhæng sværere at placere, da de både har store og små initiativer. Men i retning mod de 

større bevillinger tæller i hvert fald virkemidlet ‘Innovationskonsortier‘, der i 2009 lød på 

gennemsnitligt 12 millioner kr. pr. bevilling (Forsknings- og innovationsstyrelsen 2010).  

 

Trods denne forskydning har der dog været et fortsat politisk ønske at rådene også fremover i endnu 

højere grad skulle prioritere større bevillingstyper frem for mindre bevillingstyper. Det fremgik ikke 

mindst af den aftale om revision af lov om forskningsrådgivning, der blev vedtaget i december 

2009. Det blev i den forbindelse forudsat, at universiteterne selv kunne finansiere den form for 

aktiviteter, som de mindre bevillinger typisk var rettet mod, og at rådssystemet som helhed derfor 

kunne koncentrere sig om at uddele større bevillinger. Til det formål blev der på Finanslov 2011 

overført 30 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråds konto til universiteterne, hvilket vist mest af alt må 
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opfattes som en symbolsk politisk tilkendegivelse af, at universiteterne af egne basismidler 

fremover skulle dække alle de huller som de mindre bevillinger hidtil havde lukket. I hvert fald 

udgør 30 mio. kr. kun en brøkdel af de reelle omkostninger herved (VTU 2009; Det kgl. Danske 

Videnskabernes Selskab 2010: 30). 

 

Figur 26: Bevægelser og finansierende organers ansvar i systemet (2001-2010) 
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Som ovenstående figur illustrerer, har forskydningen i denne retning således samlet set været 

markant. Det må dog samtidig konstateres, at forandringerne fagligt set hviler på et spinkelt 

grundlag. Jf. diskussionerne i kapitel 4 er det tvivlsomt, om stærk koncentration af forskningsmidler 

fører til bedre forskning. Til gengæld er der næppe tvivl om, at der er et ‘trade off‘ i forhold til 

systemets brede vidensberedskab og i forhold til fundamentet for den forskningsbaserede 

undervisning under et. Dette synspunkt uddybes i afhandlingens perspektivering.  
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Forskeruddannelse og ordinær uddannelse 

Afslutningsvis skal der fremhæves yderligere to initiativer, der ligeledes har haft betydning for 

basisbevillingssystemets udvikling i de senere år. Der er her tale om udgifter, der knytter sig til både 

ph.d.-uddannelserne og de ordinære uddannelser og som i lighed med diskussionen af overhead og 

medfinansiering ovenfor bidrager til at udhule basismidlerne.   

 

Binding af basismidler til tvungne forøgelser af ph.d.-optag 

På den ene side har der været tale om et krav om at antallet af ph.d.-stipendier og erhvervs-ph.d.er 

skulle fordobles, hvilket i sig selv har ført til en markant binding af basismidlerne. Kravet om 

stigningen i ph.d.-optaget er baseret på to aftaler. For det første indebar finanslovsaftalen fra 2004 

(FL05), at ph.d.-optaget skulle øges med ca. 460 ph.d.-studerende om året. For det andet blev det i 

aftalen mellem Regeringen, S, DF og R fra november 2006 om fordeling af globaliseringsmidler til 

forskning og udvikling aftalt at finansiere en yderligere stigning i ph.d.-optaget, der i 2010 skulle nå 

op på ca. 700 ph.d.-studerende om året. Den i 2006 aftalte forøgelse af ph.d.-optaget på ca. 700 

ph.d.-studerende skulle særligt ske på hovedområderne naturvidenskab, teknisk videnskab, IT og 

sundhedsvidenskab. 90 pct. af denne forøgelse skulle ske inden for disse hovedområder, mens de 

resterende 10 pct. skulle ske inden for humaniora og samfundsvidenskab. 

 

Aftalen indebar, at der skulle ske en forøgelse af basismidlerne for at finansiere dette initiativ, men 

at denne forøgelse kun skulle dække ca. 1/3 af de samlede merudgifter, mens de øvrige 2/3 skulle 

indhentes gennem eksterne midler. De afsatte basismidler til finansiering af stigningen i ph.d.-

optaget blev fordelt mellem universiteterne efter 50-40-10-modellen, således at 90 pct. af midlerne 

blev fordelt mellem universiteterne på grundlag af deres aktivitet inden for naturvidenskab, teknisk 

videnskab, IT og sundhedsvidenskab, mens de resterende 10 pct. blev fordelt på samme måde på 

baggrund af universiteternes aktivitet inden for humaniora og samfundsvidenskab. I forlængelse af 

udmøntningen af disse midler blev der i 2007 indgået tillægsaftaler til universiteternes 

udviklingskontrakter, hvori der blev fastsat mål for ph.d.-optaget for de enkelte universiteter. 

Efterfølgende er der i universiteternes udviklingskontrakter for 2008-2010 blevet fastsat mål for de 

enkelte universiteters samlede ph.d.-optag.  

 

I et statusnotat fra Universitets- og Bygningsstyrelsen fra efteråret 2010 konkluderes det, at målet 

om et ph.d.-optag i 2010 på ca. 2.400 ph.d.-studerende er blevet realiseret, samt at målet om, at den 
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væsentligste forøgelse af ph.d.-optaget skulle ske på hovedområderne naturvidenskab, teknisk 

videnskab, IT og sundhedsvidenskab også er nået (Universitets- og Bygningsstyrelsen 2010). 

Optaget af ph.d.er ved de danske universiteter er således i runde tal fordoblet i perioden 2003-2010, 

fra et ph.d.-optag på ca. 1.200 i 2003 til et optag på over 2.400 ph.d.-studerende i 2010. I 2010 lå 80 

pct. af det samlede ph.d.-optag som følge af denne udvikling inden for naturvidenskab, 

sundhedsvidenskab og teknisk videnskab, mens 20 pct. lå inden for humaniora og 

samfundsvidenskab. Hvis der ses på antallet af ordinære studerende er billedet til gengæld næsten 

modsat, da samfundsvidenskab og humaniora tilsammen står for ca. 70 pct. af den samlede 

universitære uddannelsesaktivitet.  

 

I realiteten har det imidlertid vist sig vanskeligt for universiteterne at finde ekstern finansiering til 

de mange nye ph.d.-ere, så universiteterne i stedet selv i mange tilfælde har måttet finde de 

resterende 2/3 af finansieringen for at sikre at målene blev nået. Et forsigtigt skøn udført af AC i 

forbindelse med den ovenfor omtalte analyse af forskellige bindinger af universiteternes basismidler 

peger på at denne underfinansiering i 2009 kom til at koste universiteterne i størrelsesordenen 400 

mio. kr., som i al væsentlighed har måttet tages fra basismidlerne (AC 2009). Rektorernes formand, 

Jens Oddershede, anerkender at universiteterne havde forregnet sig i forhold til denne opgave, og 

har i den sammenhæng udtalt:  

 

”Vi var bevidste om, at pengene ikke rakte til at fordoble antallet af ph.d.-studerende, men vi 

troede, at vi kunne trække resten fra de eksterne midler og havde også regnet med, at 

midlerne til basisforskningen fra Globaliseringspuljen ville følge med op” (Information 12/4-

2011a).  

 

Ph.d.-satsningen har derfor især på de naturvidenskabelige fag betydet nedskæringer og fyringer af 

erfarne forskere. På længere sigt mener Jens Oddershede derfor ikke, at det vil være muligt for 

universiteterne at fastholde det høje optag af ph.d.-studerende, selvom der med aftalen og i 

udviklingskontrakterne er lagt op til at det nuværende niveau mindst skal fastholdes (Information 

2011a; 2011b).  

 

Underfinansieringen er imidlertid ikke en problematik ministeriet ønsker at afhjælpe. 

Videnskabsminister, Charlotte Sahl Madsen affærdigede således i samme artikel problematikken 

med ordene:    
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”Universiteterne har indgået en aftale med ministeriet, og den forventer jeg naturligvis, at de 

holder. Og jeg håber, at universiteterne, landets højeste læreranstalter, kan regne rigtigt” 

(Sahl Madsen i Information 2011a).  

 

Sahl Madsen fastholder således, at aftalen står fast frem til den skal genforhandles i 2012, og denne 

tilgang er da også fulgt op i praksis af Universitets- og Bygningsstyrelsen. Med udgangspunkt i de 

tillægsaftaler til udviklingskontrakterne, der er lavet, med præcis angivelse af de enkelte 

institutioners forpligtigelse på hvert hovedområde, gøres der håndfaste bestræbelser på at sikre at 

kontrakterne bliver fulgt. Det gælder eksempelvis i forhold til RUC, der har haft vanskeligt ved helt 

at leve op til kontraktens måltal, hvilket risikerer at få økonomiske konsekvenser
33

. Udviklingen på 

dette område er således både et eksempel på, hvordan basismidlerne udhules af nye kanaler og et 

eksempel på den skærpede styring, der foregår gennem udviklingskontrakterne, hvor der altså i dag 

i visse tilfælde er knyttet økonomiske konsekvenser til manglende målopfyldelse - til trods for at det 

modsatte princip ellers helt fra kontrakternes indførelse har været fremhævet som det bærende. 

 

En anden konsekvens af såvel ph.d.-satsningen som den generelle forskydning mod eksterne midler 

kan aflæses i sammensætningen af universiteternes personale, hvor der ligeledes i løbet af de 

seneste år er sket en forskydning fra faste stillinger mod løse tidsbegrænsede ansættelser. I en af de 

nyeste opgørelser over disse tendenser fremgår det, at antallet af postdoc‘er fra 2007 til 2009 er 

vokset med cirka 41 pct., og antallet af adjunkter med cirka 22 pct., mens antallet med 

stillingsbetegnelsen forsker er faldet med cirka 20 pct. Væksten i postdocbestanden har kunnet 

genfindes på alle områder, men den har dog været særlig stor inden for teknik, naturvidenskab, 

sundhedsvidenskab og jordbrugs‐ og veterinærvidenskab (Ståhle 2011: 7-8).   

 

Underfinansiering af den ordinære uddannelse 

Underfinansiering og deraf følgende udhuling af basismidlerne gælder imidlertid ikke kun for ph.d.-

uddannelsen, men i endnu højere grad også for den ordinære uddannelse. Fordi 

                                                 
33 I forbindelse med forhandlingerne mellem RUC og Universitets- og Bygningsstyrelsen om resultatkontrakten for 

2011, har styrelsen krævet, at RUC ud over tillægsaftalens måltal på 74 for 2011 skal igangsætte yderligere 3 forløb i 

2011 og yderligere 11 forløb i 2012 for at kompensere for en manko på 14 forløb i forhold til kontrakten. Styrelsen har i 

den forbindelse over for RUC tilkendegivet, at de vil anmode videnskabsministeren om at tage stilling til et behov for 

en refordeling af ph.d-midlerne i lyset af, hvordan midlerne er blevet anvendt til et øget ph.d.-optag på de enkelte 

universiteter. Styrelsen har også tilkendegivet, at de i givet fald vil reducere RUC‘s bevillinger med 0,6 mill. kr. årligt 

for hver enkelt manglende ph.d. op til 77 i 2011 og 85 i 2012 (RUC 2011: Internt notat til bestyrelsesmøde). 
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universitetsuddannelserne er forskningsbaserede bliver de ikke kun finansieret via taxametermidler, 

men også via basismidler, der understøtter uddannelsernes forskningsbasering. Det er imidlertid 

uklart – og har altid været det jf. diskussionerne i kapitel 7 - hvor stor en andel af basismidlerne, der 

bør gå til denne opgave. De forsøg, der i 1970‘erne var på at forsøge at fastsætte den for 

uddannelsen nødvendige forskning, førte ikke til noget brugbart resultat, og det har siden blot været 

normen, at det måtte fastsættes lokalt. Der er imidlertid klare indikationer på at underfinansieringen 

af uddannelsesaktiviteterne har nået et omfang, hvor den båndlægger en uforholdsmæssig stor del af 

basismidlerne. Årsagen skal først og fremmest findes i de faste årlige 2 pct.‘s 

grønthøsterbesparelser, der de seneste årtier gradvist har reduceret taksametrene.  

 

Den såkaldte Mckinsey-rapport, der for Finansministeriet skulle kortlægge universiteternes 

finansiering, viste at der for så godt som alle uddannelser var tale om en betydelig grad af 

underfinansiering, men at problemet var særligt stort i forhold til samfundsvidenskab og humaniora, 

hvor hvert STÅ i forhold til deres opgørelse var underfinansieret med ca. 11.500 kr (Mckinsey 

2009). Problemet forstærkes ligeledes på disse områder, fordi der her i forhold til de andre 

hovedområder er en mere begrænset adgang til eksterne forskningsmidler, der ville kunne 

kompensere for den systematiske underfinansiering af uddannelserne. Endvidere viste analysen, at 

uddannelserne på den laveste taxametersats har kompenseret for underfinansieringen ved at lade en 

større del af undervisningen blive foretaget af undervisere uden forskningspligt. Denne praksis 

skulle ifølge undersøgelsen være særlig udtalt på bacheloruddannelserne, hvor kun 50 pct. af 

underviserne var forskningsaktive. Som følge af analysen vedtog Folketinget et 3-årigt løft af det 

laveste taxameter stigende til 5.000 kr. i 2012, hvilket dog kun lukkede knap halvdelen af hullet i 

underfinansieringen.  

 

Rektorerne har da også efterfølgende været ude med yderligere krav om forøgelser. De fremhævede 

i en artikel i Politiken, at der samlet blev overført ca. 1,2 mia. kroner årligt fra forskningsmidlerne 

til uddannelses-aktiviteterne. Ifølge rektorerne er der reelt behov for, at alle taxametre hæves med 

10.000 kroner pr. studerende om året (Politiken 5/3 2010). I 2010 er universiteterne endvidere 

blevet præsenteret for en række effektiviseringskrav og besparelser på uddannelserne på trecifrede 

millionbeløb i hvert af årene frem til 2014 som følge af regeringens genopretningspakke og 

finansloven for 2011. Finansieringspresset på uddannelserne trods taxameterløftet i 2009 er derfor 

stadig til stede, og der er endda indikationer på at det i de kommende år vil være stigende.  
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Sammenfatning på perioden 2001-2010 

Perioden 2001-2010 blev indledt under et stærkt akkumuleret forandringspres. Det blev ikke mindst 

tydeligt i forbindelse med Forskningskommissionens betænkning, hvor der i forhold til alle 

analysens dimensioner begyndte at manifestere sig konkrete forslag til institutionelle forandringer. 

Der var på nationalt plan tale om en fælles aktivering af et hidtil uset antal af eksterne aktører, der 

med en overraskende grad af enighed formulerede såvel centrale udfordringer som mulige 

løsninger. Denne specifikt danske udvikling var samtidig et element i en tilsvarende accellererende 

international udvikling, hvor OECD fortsat var en nøgleaktør i spredningen af ideer, men hvor også 

EU i disse år stigende grad begyndte at spille en rolle.  

 

I Danmark blev der umiddelbart efter offentliggørelsen af Forskningskommissionens betænkning 

gennemført et regeringsskifte, og dermed indledtes en periode med stor bevillingsmæssig vækst og 

en hidtil uset reformintensitet. Det var i den sammenhæng af betydning, at der blev oprettet et nyt 

super-ministerium for videnskab, teknologi og udvikling, der i ressort- og ressourcemæssig forstand 

var både større og stærkere end de tidligere Forskningsministerier. Undervisningsministeriet blev 

ved samme lejlighed for første gang sat helt uden for indflydelse i forhold til universiteterne, og 

dermed forsvandt den ministerielle modvægt, der ellers havde været til stede op igennem 1990‘erne 

i forhold til Forskningsministeriets idemæssige bias.  Med dette afsæt blev perioden som helhed 

præget af en lang række forandringsprocesser, der har rettet sig mod fordelingskriterierne, de 

eksterne bevillingsstrenge, den interne og den eksterne styring samt mod de forskellige balancer 

mellem basismidler og eksterne midler, mellem fri og strategisk forskning, og mellem store og små 

bevillinger. Forandringerne inden for de enkelte dimensioner behandles i det følgende hver for sig, 

hvor særligt kriterie-dimensionen trækkes frem i kraft af det indlejrede case-studie. Afslutningsvis 

samles der op og gøres institutionel status ved periodens udgang.    

 

Kriterie-dimensionen 

I forhold til kriterie-dimensionen var situationen ved periodens begyndelse stadig uafklaret som 

følge af 1990‘ernes delvist mislykkede reformforsøg. Det var således også efter årtusindeskiftet en 

fremherskende opfattelse blandt centrale beslutningstagere, at det eksisterende system var 

uhensigtsmæssigt udformet. Det kom til udtryk både før, under og efter Forskningskommissionens 
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arbejde, men det var imidlertid først med nedsættelsen af Globaliseringsrådet, at kriterie-

spørgsmålet for alvor kom på den politiske reformdagsorden igen.  

 

I lighed med det foregående forløb i 1990‘erne var der indledningsvist tale om introduktionen af en 

policy-ide til udformningen af en præstationsbaseret basisbevillingsmodel, der var formuleret i 

særdeles generelle vendinger, og hvor substansen i forhold til udformningen af en konkret model 

stort set ikke var blevet diskuteret. Der var ganske vist et forslag fra det tværministerielle sekretariat 

bag Globaliseringsrådets arbejde om en panelbaseret model, der i et eller andet omfang skulle 

knyttes sammen med målene i udviklingskontrakterne, men dette forslag, der tilsyneladende 

hverken byggede på erfaringer fra andre lande eller nogen videre selvstændig analyse, blev hurtigt 

kasseret efter strategiens offentliggørelse. Det var imidlertid stadig tydeligt, at forandringspresset og 

den overordnede ide om at ændre basisbevillingssystemet udsprang af en meget eksplicit 

innovationspolitisk ramme, og at selve udformningsspørgsmålet i den forbindelse primært blev 

opfattet som et teknokratisk problem, der med anvendelsen af generiske ‘New Public Management‟-

virkemidler kunne løses på ministerielt niveau.  

 

Dermed stod Videnskabsministeriet, der havde ansvaret for at udvikle og implementere en ny 

model, fra starten stort set på bar bund i forhold til valg af model. Som følge af forskellige 

konsultationer og interne diskussioner blev det relativt hurtigt bestemt, at der skulle gøres brug af en 

indikatorbaseret model, der kunne dække alle universiteternes aktiviteter, og at den såkaldte norske 

bibliometriske model skulle indgå som et mindre element i en stor samlet fordelingsmekanisme. Det 

viste sig imidlertid hurtigt, at ministeriet havde undervurderet opgaven og tilsyneladende ikke 

havde tilstrækkeligt kendskab til de typer af problemer, der knytter sig til udformningen af denne 

type modeller. Der blev således præsenteret en lang række modeller i perioden fra efteråret 2006 til 

sommeren 2008, der alle blev forkastet. Der var i denne periode grundlæggende usikkerhed om, 

hvilket problem modellen overhovedet skulle løse, hvor store midler, der skulle omfordeles, hvilke 

aktiviteter, der skulle dækkes og hvordan de skulle vægtes i forhold til hinanden. Ydermere syntes 

forslagene om indikatorer i mange tilfælde i højere grad at afspejle, hvad der var tilgængeligt og 

administrativt håndterbart end en analyse af, hvilke parametre, man ønskede at styrke.  

 

Blandt andet som følge af disse problemer rykkede spørgsmålet om udformningen af en endelig 

model sig i sommeren/efteråret 2008 fra det ministerielle niveau til den politiske forligskreds bag 
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globaliseringsaftalen, og det viste sig, at der også her var udbredt skepsis mod de foreliggende 

forslag. Resultatet blev, at alle andre elementer end selve den bibliometriske indikator faldt ud af 

modellen, samt at der fra politisk side blev givet grønt lys til at universiteterne selv kunne komme 

med et modelforslag. Trods store interessemodsætninger mellem henholdsvis de forskningstunge og 

de undervisningstunge universiteter lykkedes det i foråret 2009 at nå frem til et kompromisforslag, 

der kort tid efter blev vedtaget politisk. Den endelige model fik således form af en udvidet 50-40-

10-model, hvor den bibliometriske indikator kom til at indgå som et nyt element, der skulle indfases 

i løbet af en kort årrække. Det blev samtidig vedtaget, at modellen skulle være hovedområde-neutral 

og kun skulle have konsekvenser i forhold til fordelingen af nye basismidler.  

 

Når forløbet løftes op og anskues med udgangspunkt i analyserammens forklaringsfaktorer, bliver 

det tydeligt, at der fra starten synes at have været gode muligheder for at komme igennem med en 

reformering af det eksisterende system. Der var et stort og bredt forankret forandringspres, der på 

den ene side havde et stærkt internationalt fundament, og på den anden side havde stor national 

tilslutning blandt en lang række aktører som følge af processen omkring Globaliseringsstrategien. 

Den brede ide var samtidig i samklang med nationale forvaltningspolitiske udviklingstræk, og der 

syntes derfor indledningsvist at være gode forudsætninger for at ændre (dele af) systemet. Det var 

imidlertid ikke kun af betydning, at der kunne identificeres en bred kreds af tilhængere, men også at 

flere potentielle modstandere var forsvundet eller havde ændret karakter i løbet af den forudgående 

del af perioden. På det ministerielle niveau var Undervisningsministeriet efter ressort-ændringen i 

2001 nu sat uden for indflydelse og samtidig havde universiteterne som følge af universitetsloven 

fra 2003 fået en mindre entydig status som repræsentanter for det akademiske samfund. I forhold til 

den eksisterende institution var der på den ene side tale om en model, der havde meget ringe 

legitimitet i kraft af de historiske kriteriers dominans, men på den anden side også om en model, der 

stadig havde et stærkt idemæssigt fundament og som i særligt forhold til spørgsmålet om sikringen 

af den frie grundforskning og den forskningsbaserede undervisning udgjorde en barriere for 

omfattende forandringer.   

 

Der kan på denne baggrund samlet tales om et stærkt ide- og aktør-baseret pres på overordnet plan, 

men det var samtidig - som i forbindelse med forløbet i 1990‘erne – karakteristisk, at specifikke 

policy-ideer i forhold til udformningen af en konkret model fra starten spillede en overraskende lille 

rolle. Dette forhold kan hænge sammen med flere faktorer: for det første, at det var vanskeligt at 
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pege på modeller, der uden videre ville kunne anvendes i en dansk kontekst, når målet var at dække 

alle universiteternes aktiviteter; for det andet, at der stadig i en dansk kontekst var mangel på 

ekspertmiljøer, der kunne fungere som bærere af nye ideer; og endeligt for det tredje, at ministeriet i 

forhold til disse spørgsmål fra starten besad ret begrænset udformnings- og 

implementeringskapacitet. Netop disse forhold fik stor betydning i det videre forløb, der i mange 

henseender blev både kaotisk og konfliktfyldt, og som i sidste ende førte til et ret beskedent resultat 

set i lyset af ambitionerne og de relativt gunstige forudsætninger for at gennemføre forandringer.  

 

Som følge af problemerne ved den lange række af delvist hjemmestrikkede modeller, der blev 

præsenteret af ministeriet endte processen derfor alligevel med brugen af en specifik policy-ide i 

form af den norske model, der i vid udstrækning blev skabelon for en tilsvarende dansk. Det var 

imidlertid karakteristisk for processen, at dette valg set fra ministeriets side mere skete af nød end af 

lyst. Det var tilsvarende karakteristisk, at den norske model i løbet af processen blev oversat til en 

dansk variant, der i væsentlige henseender adskilte sig fra originalen, og at disse specifikke danske 

valg synes at mangle overbevisende begrundelser. Endelig var det også tydeligt, at der som følge af 

processen skete et legitimitetstab i forhold til modellen, der efterfølgende fremstår næsten 

uopretteligt.  

 

Resultatet af processen blev således en beskeden ‟layering‟ af et element, der i overvejende grad 

trækker på traditionelle akademiske kriterier og kun omfordeler relativt små beløb. Dette resultat 

stod ikke mindst i kontrast til de oprindelige intentioner om skabelsen af et mere afgørende brud 

med hidtidig praksis, hvor der dels skulle sikres et langt større fokus på videnspredning og 

innovation, og dels skulle skabes en model, der kunne sikre en omfordeling af ikke blot nye, men 

også eksisterende basismidler. Mens modellen i sin endelige form således ikke kunne leve op til de 

oprindelige innovationspolitiske målsætninger, så det dog anderledes ud i forhold til de parallelle 

forvaltningspolitiske målsætninger, der ligeledes udgjorde en del af det oprindelige forandringspres. 

Med modellen kan der således ud fra ‘accountability‟- transparens- og legitimitets-perspektiver 

argumenteres for, at der nu sker en mere gennemsigtig fordeling af midlerne, men spørgsmålet er 

dog om omkostningerne står mål med resultatet. Som det vil blive fremhævet i kapitlets afsluttende 

diskussion af den institutionelle status ved periodens udløb, kan selv denne beskedne ‘layering‟ af 

et nyt element nemlig risikere at få stor negativ betydning, når den indsættes i en bredere 
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finansierings- og styringsmæssig kontekst, der i mange henseender synes at forstærke de 

incitamenter, der ligger i modellen.  

 

Balance-dimensionen 

Perioden som helhed var imidlertid ikke kun karakteriseret ved ovenstående bevægelser i forhold til 

kriterie-dimensionen. Der var i endnu højere grad tale om bevægelser i forhold til balance-

dimensionen. Det var i den forbindelse karakteristisk, at den første halvdel af perioden først og 

fremmest bar præg af udbygningen af selve finansierings-systemets strukturer, mens sidste halvdel i 

højere grad var præget af forskydninger inden for og imellem systemets forskellige kanaler.   

 

I forhold til den første af disse tendenser var der med oprettelsen af Rådet for Teknologi & 

Innovation, Det Strategiske Forskningsråd og Højteknologi-fonden tale om en væsentlig udbygning, 

af de finansieringsmæssige strukturer, der skulle varetage ansvaret for den direkte innovations-

rettede forskning. I forhold til grundforskningen var der derimod i højere grad tale om kontinuitet, 

hvor det Frie Forskningsråd reelt blot var en videreførsel af de traditionelle disciplinbaserede råd, 

og hvor også Grundforskningsfonden blot fortsatte som hidtil. Der var således på et aktørmæssigt 

plan tale om en klar forskydning på rådsniveauet i retning af det innovationspolitiske ide-system.  

 

Med Globaliseringsstrategien i 2006 flyttede opmærksomheden sig – med en enkelt undtagelse i 

form af det såkaldte UNIK-initiativ - fra udbygningen af finansieringsstrukturerne i retning af 

balancen mellem forskellige kanaler og forskellige bevillingstyper. Der kunne således særligt i 

perioden fra 2006 til 2010 observeres tre overordnede tendenser indenfor balance-dimensionen; en 

forskydning fra basismidler mod eksterne midler samlet set; en forskydning fra fri forskning mod 

strategisk forskning; og endelig en forskydning fra mindre mod større bevillinger, hvilket samtidig 

også indebar et relativt fald i antallet af bevillinger. Overordnet kan de ovennævnte 

forandringsformer indenfor denne dimension således sammenfattes som en gruppe ‟layering‟-

processer efterfulgt af en række forskydningsprocesser, der overvejende har fundet sted gennem 

differentieret vækst med opprioritering af de nyligst tilkomne bevillingskanaler.  

 

Der var imidlertid også forandringsprocesser indenfor denne dimension, der mindre entydigt kunne 

indskrives i disse overordnede tendenser. Der var for det første etableringen af det såkaldte UNIK-

initiativ, der kom til at repræsentere endnu et lag i finansieringssystemet, og samtidig bidrog såvel 
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til forskydningen mod større bevillinger som til udviskningen af grænsen mellem basismidler og 

eksterne midler.  Derudover var der to typer af initiativer, der begge kan karakteriseres som forsøg 

på at reducere nogle af de problemer, der opstod som følge af forskydningerne mod eksterne midler. 

Der var her på den ene side tale om gennemførslen af en ny overhead-reform, der hævede overhead-

niveauet til 44 pct. for alle offentlige råd og fonde og samtidig indførte et medfinansieringsloft på 

10 pct. i forhold til Det Frie og Det Strategiske Forskningsråd. Endelig var der som sidste element 

tale om en aftale, der blev indgået i 2010, om oprettelsen af en såkaldt matchfond, der i forhold til 

hjemhentningen af private midler skulle kompensere for det forhold, at der ikke kan dikteres faste 

overhead- og medfinansieringsgrænser i forhold til denne gruppe af finansierende organer.  

 

Sidst men ikke mindst var perioden også kendetegnet ved en markant forandring inden for balance-

dimensionen, som følge af de omfattende fusionsprocesser, der fandt sted i forlængelse af 

Globaliseringsstrategien. Der var her overordnet set tale om en meget kraftig ressourcemæssig 

forskydning mod universiteterne i det offentlige institutionslandskab, men samtidig også en 

bevægelse, der eliminerede den funktionelle opsplitning af det offentlige forskningssystem, som 

henholdsvis Humboldt-modellen, den lineære doktrin og det sektor-relevante ide-system havde 

anvist.   

 

Ledelses-/styringsdimensionen 

Endelig var perioden som helhed ligeledes karakteriseret ved væsentlige bevægelser på ledelses-

/styrings-dimensionen. Den væsentligste forandring skete her tidligt i perioden og rettede sig mod 

universiteternes interne ledelse. I modsætning til hovedparten af de øvrige forandringsprocesser, der 

har været i fokus, var der her tale om en forholdsvis radikal forandring, der formelt og abrupt gjorde 

op med nogle af de mest grundlæggende elementer i det bagvedliggende Humboldt ide-system.  

Som der blev redegjort for i kapitlet havde forandringsprocessen dog også gradvise træk, da den i 

første omgang udsprang af en undtagelses-paragraf i den foregående lov, der nogle år senere åbnede 

op for indførelsen af ansatte rektorer og bestyrelser med eksternt flertal i enkelte institutioner.  

 

I forhold til afhandlingens fokus havde loven særlig betydning i tre afgørende henseender; for det 

første i forhold til universiteternes aktørstatus i det politiske spil om sektorens udvikling og 

herunder finansieringssystemets udformning; for det andet i forhold til opfattelsen af hvad 

universiteternes centrale opgaver er; og for det tredje i forhold til spørgsmålet om behovet for 
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interne strategiske forskningssatsninger. Hvad angår aktørperspektivet skete der med loven en 

formel adskillelse mellem ledelses-/bestyrelsesniveauet på den ene side og forskersamfundet i form 

af universiteternes ansatte på den anden. Den tidligere enhed mellem ledelse og ansatte som følge af 

det demokratiske system blev dermed afløst af en opsplitning, hvor topledelsens loyalitet i højere 

grad end tidligere blev rettet opad mod bestyrelsesniveauet og det ministerielle og politiske niveau, 

og hvor der i mindre grad end under det gamle system ville være sikkerhed for at den øverste 

ledelse på både de ansattes og egne vegne ville stå vagt om de klassiske universitetspolitiske ideer. 

Hvor universiteterne frem til 2003 havde stået som en relativt entydig garant for en række 

overleverede Humboldt-idealer, var der derfor efter 2003 tale om en situation, hvor der ikke 

nødvendigvis ville være overensstemmelse mellem ledelsens orientering og forskersamfundets 

ønsker, og hvor de traditionelle universitetspolitiske ideer dermed som helhed fremstod svækkede. 

Hvad angår universiteternes opgaver, så blev det efter lovens gennemførelse i stigende grad 

tydeligt, at institutionerne kom til at opprioritere opgaver, som ikke tidligere blev opfattet som 

organisationens ansvar. Internationalisering, HR, kontrol, kønsspørgsmål, organisationsudvikling 

samt ikke mindst ‟tech trans‟-, ‘outreach‘-, patentering- og ‟spin off‟-aktiviteter er eksempler på 

opgaver, der fra at fremstå fraværende eller perifære i forhold til tidligere kerneaktiviteter i stigende 

grad er kommet til at indgå på lige fod og endda i nogen sammenhænge fremstå som 

omdrejningspunkt for øvrige aktiviteter. Samtidig var der med disse opgaver tale om nye 

økonomiske fordringer, der i overvejende grad skulle finansieres af basismidlerne. Endelig var det 

også centralt, at universiteterne i højere grad end tidligere begyndte at foretage interne strategiske 

forskningssatsninger højt oppe i organisationerne og ikke blot som hidtil i overvejende grad fordelte 

basismidlerne i forhold til antallet af studerende og/eller ansatte. I forhold til sidstnævnte foreligger 

der imidlertid ikke nogle brugbare opgørelser over omfanget af denne tendens. Der kan nævnes en 

række eksempler som eksempelvis Københavns Universitets Stjerneprogrammer og Aahus 

Universitets Interdisciplinære Forskningscentre, men der hersker stor usikkerhed om hvor mange 

midler der samlet set bindes af ledelses-prioriteringer på universiteternes forskellige niveauer på 

tværs af sektoren. At tendensen er voksende er der dog ikke tvivl om. For Aarhus Universitets 

Interdisciplinære Forskningscentre er det i øvrigt karakteristisk, at et af de bærende kriterier for 

udvælgelsen af disse er muligheden for at tiltrække betydelige eksterne midler, hvilket igen 

illustrerer hvordan eksterne prioriteringer kommer til at påvirke interne satsninger. Samlet set blev 

resultatet dermed også i en dansk kontekst en bevægelse mod et universitets-ideal, hvor målet er 
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den ansvarlige, målorienterede, formelt strukturerede og professionaliserede organisatoriske aktør, 

der påtager sig en større innovationspolitisk rolle.   

 

Endelig skete der også i perioden forandringer indenfor den eksterne styringsdimension, hvor 

særligt udviklingskontrakterne fra ministeriel side blev tillagt større og større vægt som 

styringsinstrument. Denne udvikling ser i skrivende stund ud til at blive yderligere skærpet, som 

følge af et lovforslag, der har til hensigt at bemyndige Videnskabsministeren til at pålægge 

universiteterne konkrete målsætninger. Dermed er der, hvis lovforslaget vedtages, tale om et delvist 

opgør med den eksisterende dialogiske kontraktudformningsmodel, der har været hjørnestenen i 

udviklingen af kontraktstyringen på universitetsområdet. Der er også tale om en stramning som vil 

være i direkte modstrid med den nylige internationale universitetslovsevaluering fra december 

2009, der anbefalede gennemførslen af en højtillidsstrategi i relationen mellem det politiske system 

og universiteterne (VTU 2009a).  

 

Bevægelserne på både den interne og den eksterne side af denne sidste dimension har betydet, at 

presset mod universiteterne i forhold til at foretage strategiske prioriteringer af anvendelsen af 

basismidlerne gennem perioden er vokset betydeligt samt at summen af krav til universiteterne og 

dermed også summen af udgifter, der skal dækkes af basismidlerne, er vokset.  

 

Institutionel status ved udgangen af perioden  

På baggrund af ovenstående bevægelser på de forskellige dimensioner kan der samlet set tales om 

en periode, der har ført til en væsentlig omformning af basisbevillingsmodellen. Der kan imidlertid 

ikke tales om en enkelt fundamental forandring af systemet, men snarere om summen af en lang 

række mere eller mindre gradvise ændringer, der tilsammen har haft væsentlige transformative 

konsekvenser, men alligevel har fundet sted inden for relativt stabile institutionelle strukturer. Et 

centralt element i denne omformning relaterer sig til basismidlernes funktion. Hvor 

basisbevillingerne tidligere i helt overvejende grad var garanten for den frie individbaserede 

forskning, samt sikringen af en bred vidensbase og en solid forskningsbasering af undervisningen, 

bliver midlerne nu i stigende omfang blevet rettet mod (delvist) nye formål. Nedenstående figur 

illustrerer mængden af fordringer på basisbevillingerne.  
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Figur 27: Fordringer på basismidlerne.  

 

 

 

Basisbevillingerne er i denne proces gået fra at være midler, der blev ført gennem systemerne mere 

eller mindre pro persona, og dermed bidrog til at sikre både den enkeltes forskningsfrihed og den 

forskningsbaserede undervisning, til midler, der i lige så høj grad går til universitetsledelserne på 

forskellige niveauer og/eller på forhånd er bundet til andre formål. Det er imidlertid uhyre 

vanskeligt at opgøre summen af de fordringer figurens forskellige elementer lægger på 

universiteternes basisbevillinger. Som det blev fremhævet tidligere i kapitlet er der gjort flere forsøg 

på overslag i forhold til bindinger på basismidlerne fra forskellig side. Det er således blevet anslået 

for årene 2009 / 2010, at der skete en overflytning af midler til undervisningsopgaven svarende til 

ca. 1.2 mia. kr.; at der skete en binding af midler til medfinansiering og overhead svarende til ca. 

2.1 mia. kr.; samt at der skete en binding svarende til ca. 400 mio. kr. i relation til ph.d.-satsningen. 

Alene dette udgør næsten halvdelen af de samlede basisbevillinger. Dertil kommer at 

administration, fusionsudgifter, ‟third mission‟-opgaver og andre aktiviteter ligeledes lagde beslag 
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på en stor, men ikke mere præcist opgjort del af de samlede midler. Der er i den forbindelse i de 

senere år gjort forsøg på at opgøre de samlede administrationsomkostninger (se eksempelvis 

Mckinsey 2009 samt Boden & Wright 2010), men det er fælles for forsøgene, at resultaterne 

fremstår yderst tvivlsomme og har mødt kraftig kritik. Altinget.dk refererer i den forbindelse til tre 

forskellige aktuelle opgørelser, der peger i hver sin retning (Altinget 2011). Der er for det første 

Danske Universiteters egne opgørelse, der for 2009 opgjorde administrationsudgifterne til 6,4 pct. 

For det andet er der en nyere rapport fra PriceWaterhouseCoopers bestilt af Videnskabsministeriet, 

der opgør den gennemsnitlige administrationsandel til 10,2 pct. Endelig er der for det tredje en 

opgørelse foretaget af Videnskabsministeriet selv i efteråret 2010, der opgør administrationsandelen 

til 16,5 pct. De forskellige opgørelser adskiller sig blandt andet i forhold til hvilke opgaver, der 

tælles med som administration.  Der er dog på tværs af opgørelser enighed om at udgifterne er 

steget, men ikke hvor meget. Det gælder også for de øvrige refererede tal i forhold til øvrige 

bindinger, at de alle er yderst skønsprægede, men dog alligevel fremstår mere troværdige end 

administrations-overslagene. Samlet set er der under alle omstændigheder næppe tvivl om det 

overordnede billede: at de reelt frie midler på universiteternes gulvniveau er væsentligt mere 

begrænsede end det umiddelbart fremgår af samlede oversigter over bevillingsfordelinger.  

 

Dertil kommer så yderligere, at de resterende basismidler i stadig stigende grad orienteres mod krav 

i udviklingskontrakterne og samtidig orienteres mod både lokal-strategiske og national-strategiske 

satsningsområder Det sker som følge af både ledelsesreformens prioriteringskrav og de ydre 

forskydninger i bevillingssystemet. Hvad angår sidstnævnte betyder særligt forskydningen mod 

større bevillinger indenfor alle finansieringssystemets strenge, at man internt på universiteterne i 

højere grad end tidligere bliver nødt til at koncentrere midlerne på færre og mere synlige enheder 

for overhovedet at have mulighed for at tiltrække eksterne midler, og dermed forstærkes det 

allerede eksisterende lov-formulerede pres for at foretage interne prioriteringer. Endeligt forstærkes 

dette pres efterfølgende endnu engang ved, at der sker yderligere en retrospektiv økonomisk 

favorisering af de områder, der er begunstigede med mange eksterne midler gennem såvel den 

udvidede 50-40-10 model som matchfonden.  

 

Intet af ovenstående er i sig selv et problem, så længe systemet er i nogenlunde balance. Det ligger i 

selve basisbevillingssystemets udformning, at midlerne i et vist omfang skal gå til en række af disse 

fordringer, og at der ideelt set kan være store synergi-effekter mellem universiteternes forskellige 
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opgaver og indtægtskilder. Eksempelvis bidrager også eksterne forskningsmidler naturligvis til at 

sikre den forskningsbaserede undervisning, men det sker i sagens natur ujævnt og kun på de 

begunstigede områder. Ligeledes kan der naturligvis også i mange tilfælde være sammenfald 

mellem formulerede strategiske satsninger på forskellige niveauer i systemet og mere ‘bottom-up‟-

baserede forskningsmæssige orienteringer i forskellige miljøer. Problemet opstår først, når summen 

af disse bindinger og prioriteringer bliver så stor, at de oprindelige kerneopgaver bliver 

marginaliserede. At det kan ske, og formentlig allerede sker på visse områder, hænger ikke mindst 

sammen med, at en lang række af bevægelserne i denne retning er sket gradvist, delvist usynligt og 

af en række forskellige dimensioner, der har gjort det vanskeligt for universiteterne selv at påvise 

strukturelle ubalancer, og som samtidig har gjort det let for eksterne aktører at blive ved med at 

udvide summen af fordringer på basismidlerne. Disse forhold er ikke mindst en konsekvens af 

bevillingssystemets udformning og generelle uigennemsigtighed, der gør det let at kræve de samme 

penge brugt flere gange.        

 

Uigennemsigtigheden er først og fremmest et produkt af bevillingssystemets mange lag og 

kompleksiteten og forbundetheden i universiteternes opgaver, men dertil kommer også, at selve 

basisbevillingsbegrebet undervejs i processen er blevet væsentligt mindre entydigt end tidligere. 

UNIK-midler, matchfond-midler, øremærkede ph.d. midler og myndighedsbetjenings-basismidler 

er her eksempler på midler som fra ministeriets side rubriceres som basismidler, men som nok 

rettere må siges at befinde sig i en gråzone mellem basismidler i klassisk forstand og eksterne 

midler. Til gruppen af tvivlsomt kategoriserede midler medregner mange også de konkurrence-

udsatte basismidler, der tidligere blev fordelt gennem 50-40-10-modellen, og nu fordeles efter den 

udvidede algoritme, hvor den bibliometriske indikator er tilføjet. Disse midler kan dog med noget 

større ret end de ovenstående kategorier stadig betegnes som basismidler, fordi 

anvendelsesmulighederne for universiteterne ikke på forhånd er fastlagte. At de med god ret kan 

medregnes som basismidler betyder dog ikke nødvendigvis, at fordelingsmekanismen i sig selv er 

uproblematisk. Under alle omstændigheder viser ovenstående eksempler, at kampen om 

basismidlerne ikke kun drejer sig om de faktiske forskydninger mellem forskellige virkemidler og 

bevillingskanaler, men også om selve definitionen af hvad basismidler er.  

 

Samlet bidrager identificeringen af denne akkumulation af gradvise forandringer inden for alle tre 

dimensioner til at forklare det tilsyneladende paradoks, at systemet som helhed er blevet tilført 
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markant flere midler, men at det alligevel er en udbredt opfattelse, at der for mange enkelte forskere 

er færre frihedsgrader og færre disponible midler end tidligere. At der også er grupper/individer, der 

oplever, at der er væsentligt flere midler til rådighed, er oplagt, men der er i sagens natur tale om et 

mindretal som konsekvens af koncentrations-bestræbelserne, som det eksempelvis blev påvist i 

undersøgelsen af Det Frie Forskningsråds bevillingspraksis. I den sammenhæng er det imidlertid 

også værd at bemærke, at selv de mest begunstigede områder oplever negative konsekvenser af 

udviklingen. Det er således særligt her, at forskydningen fra faste mod løse ansættelser og 

tendensen mod frikøb fra undervisningen af de mest succesfulde forskere er størst.  

 

Endeligt bidrager det samlede billede af forandringer inden for såvel finansierings- som 

styringssystemet også til at forklare, hvorfor selv en relativt marginal tilføjelse til det samlede 

forskningsfinansierings-system kan få stor adfærdspåvirkende effekt. Det gælder således i forhold 

til den bibliometriske indikator, at incitamenter generelt vil slå hårdere igennem i et system med 

store finansierings- og styringsmæssige bindinger på de tilgængelige midler, og at der derfor kan 

opstå tendenser mod paradigmekonserverende effekter samt farer for både en skævvridning i 

forhold til universitetsansattes øvrige opgaver og for såkaldte perverse effekter i form af orientering 

mod kvantitet frem for kvalitet (Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab 2010: 28). Dette kan vel 

at mærke ske, selv om den bibliometriske del af modellen i sig selv formentlig kommer til at føre til 

en ganske ubetydelig reel omfordeling af midler. I et system med en høj grad af bindinger vil såvel 

ledelser som enkelte forskere imidlertid let komme til at tillægge modellen større vægt end 

omfanget af midler tilskriver, og der vil ligeledes være risiko for at modellen, der kun er møntet på 

institutionsniveauet, vil blive benyttet på lavereliggende niveauer, hvor risikoen for utilsigtede 

konsekvenser vil være væsentligt større, end hvis modellen kun benyttes på det tilsigtede niveau. 

Der er allerede nu indikationer på disse tendenser, men det er vanskeligt at vurdere omfanget.       

 

Der kan peges på flere forklaringer på, at såvel de innovationspolitiske som de forvaltningspolitiske 

ideer er slået så effektivt igennem i forhold til basisbevillingssystemets udformning mod slutningen 

af perioden. For det første har der været tale om et stadig stigende nationalt og internationalt 

forandringspres op igennem de seneste årtier, der gradvist har eroderet tidligere uigennembrydelige 

barrierer for forandringer. For det andet har der i perioden fra 2006 og frem været tale om en meget 

kraftig vækst i de samlede bevillinger, hvilket uden tvivl har gjort det lettere at komme igennem 

med tilføjelser og forskydninger, når det har kunnet ske, uden at der har skullet skæres andre steder. 
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For det tredje skal en del af forklaringen også findes i forhold til spørgsmålet om 

aktørsammensætningen på forskellige niveauer. Hvor såvel de faglige forskningsråd som 

universiteterne selv frem til 2003 i et vist omfang bidrog til at udjævne de forsøg på at koncentrere 

forskningsmidler, som fandt sted andre steder i systemet, er der klare indikationer på at såvel 

rådssystemet som institutionerne efter 2003 har påtaget sig en mere prioriteringsvillig rolle og 

generelt er begyndt at orientere sig mere mod nye innovations- og forvaltningspolitiske krav. I 

forhold til rådssystemet hænger denne udvikling ikke mindst sammen med introduktionen af en 

række nye bevillingskanaler, der i mindre grad end de traditionelle faglige råd var knyttet til 

universiteternes disciplin-opdeling. Det gælder ligeledes på det ministerielle niveau, at 

Undervisningsministeriet, der i en række tilfælde op igennem 1990‘erne bidrog til at opbløde 

Forskningsministeriets initiativer, fra 2001 og frem blev sat uden for indflydelse i forhold til 

universiteterne. Samlet set er der således sket en forskydning væk fra bærerne af traditionelle 

universitetspolitiske ideer, og det er i den forbindelse karakteristisk, at en af de eneste reelt 

tiloversblevne eksponenter for disse synspunkter, forskersamfundet (eller i hvert fald dele af det), i 

udpræget grad mangler repræsentation og fælles stemme i det politiske spil om udformningen af 

sektoren og herunder udformningen af basisbevillingssystemet.  

 

Et interessant spørgsmål er i den sammenhæng, hvor langt ned i universitetssystemet denne 

forskydning væk fra traditionelle universitetspolitiske ideer er sket. Som beskrevet, er der tydelige 

tegn på, at den har fundet sted på bestyrelses- og rektorat-niveau, men samtidig er der dog også 

indikationer på at forskydningens betydning aftager ned igennem systemeerne, således at der særligt 

på institutleder-niveau i mange tilfælde stadig vil være en overvejende orientering nedad i systemet 

og mod mere traditionelle universitetspolitiske ideer. Både i forhold til dette og i forhold til de 

øvrige tendenser, der er trukket frem i dette kapitel, er det derfor vigtigt at fastholde, at der 

overordnet set er tale om et særdeles heterogent billede på tværs af institutioner, hovedområder, 

discipliner og endog mellem enkelte forskergrupper inden for samme områder.  
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11. Dimensioner, perioder og cases 

 

 

Indledning 

På baggrund af analysen i de fire foregående kapitler skal der i dette kapitel redegøres for centrale 

udviklingstræk over den samlede analyseperiode og mere systematisk foretages komparationer med 

udgangspunkt i afhandlingens forskellige fokuspunkter og forklaringsfaktorer. Der vil således i det 

følgende blive foretaget sammenligninger på tværs af de analyserede perioder med fokus på såvel 

forandringsdimensioner og forandringsformer som på betydningen af ideer og aktører. Endeligt vil 

der også blive gennemført en systematisk komparation af de to indlejrede case-studier, der blandt 

andet vil belyse sammenhængen og samspillet mellem overordnede forandringsimpulser, 

udformningen af specifikke løsningsmodeller og aggregerede udviklingstræk.  

 

 

Perioder og forandringsdimensioner 

I dette kapitels første afsnit skal der på ovenstående baggrund fokuseres nærmere på udviklingen 

indenfor analysens udvalgte forandringsdimensioner. Når der fokuseres på analysens fire perioder 

under ét, træder der en række mønstre frem, som vanskeligere lader sig indfange indenfor de 

enkelte kapitler. Det bliver således tydeligt, hvordan der i forskellige perioder fokuseres på 

forskellige dimensioner i bestræbelsen på at sikre en hensigtsmæssig fordeling og anvendelse af 

basismidlerne.  

 

Nedenstående figur illustrerer de væsentligste forandringer i forhold til basisbevillingssystemets 

udvikling inden analysens hoveddimensioner. For overskuelighedens skyld er det her valgt at 

underopdele ledelses-/styrings-dimensionen, så der her skelnes mellem forandringerne i forhold til 

den interne ledelse på universiteterne på den ene side og forandringerne i forhold til den eksterne 

ikke-bevillingsmæssige styring på den anden side. De væsentligste forandringer i forhold til 

afhandlingens basisbevillingsfokus er markeret med fed for at illustrere hvor hovedfokus i 

forandringsbestræbelserne har koncentreret sig i de enkelte perioder. Figuren viser overordnet, 
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hvordan der gennem de forskellige perioder er blevet fokuseret på forskellige dimensioner, og 

herunder hvordan der særligt gennem de tre første perioder er sket en forskydning mod højre i 

figuren.  

 

Figur 28: Forløb og tyngde i forhold til dimensioner 
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Hovedfokus i forhold til universiteternes basisbevillingssystem op gennem 1970‘erne lå på 

spørgsmålet om kriterier for fordelingen af midlerne på tværs af institutioner og hovedområder. 

Efter mange frugtesløse diskussioner blev det – i det mindste midlertidigt – opgivet at finde nogle 

hensigtsmæssige kriterier, der kunne danne udgangspunkt for en fordeling af midlerne, der ikke blot 
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skulle være bundet op på studentervæksten. Det lykkedes ganske vist i 1981 med budgetreformen at 

gennemføre en adskillelse af forsknings- og uddannelsesbevillingerne, men på forskningssiden var 

det stadig uklart, hvad der skulle træde i stedet for studenteromfanget som fordelingsmekanisme. 

Overordnet var 1970‘erne således præget af kontinuitet, men der skete dog samtidig en 

institutionalisering af en række elementer, som de følgende tre perioder blev en konstant kamp 

imod. Det gælder særligt kodificeringen af UFA-normen, indførelsen af det demokratiske 

ledelsessystem, institutionaliseringen af et meget akademisk orienteret og responsivt 

forskningsrådssystem samt grundlæggelsen af skævheder i forskningsandele mellem enkelte 

institutioner gennem fastsættelsen af forskellige S/L ratioer.  

 

I overensstemmelse med internationale tendenser og nye fremvoksende innovationspolitiske ideer 

valgte man derfor i den følgende periode at lede forandringsimpulsen gennem andre kanaler. 

Særligt gennem den sidste halvdel af 1980‘erne skete der således en meget markant forskydning 

væk basismidlerne og i retning af eksterne midler – og herunder især imod strategiske 

programmidler. Udviklingen gik i første omgang i vidt omfang uden om det traditionelle akademisk 

orienterede forskningsrådssystem, men det lykkedes dog rådssystemet at genvinde noget af 

kontrollen over midlerne frem mod starten af 1990‘erne. I starten af 1990‘erne begyndte der til 

gengæld at brede sig en opfattelse i både politiske, erhvervsmæssige og universitære kredse af at 

grænsen for forskydningen mod eksterne strategiske midler var ved at være nået. Tilliden til at 

universiteterne selv kunne løfte opgaven med at prioritere basismidlerne i forhold til både kvalitet 

og samfundsmæssig relevans var imidlertid stadig yderst begrænset, og det betød at der fortsat var 

efterspørgsel på nye ideer til, hvordan de samlede forskningsmidler mest hensigtsmæssigt kunne 

fordeles og anvendes. En mulig løsning blev forsøgt indført gennem balance-dimensionen med 

oprettelsen af Grundforskningsfonden, hvor uddelingen af midler på den ene side tog udgangspunkt 

i klassiske akademiske vurderingskriterier, men hvor der på den anden side samtidig blev satset på 

koncentration af midler i store puljer, der skulle fordeles uden såvel universitetsledelsernes som det 

traditionelle rådssystems mellemkomst. Med Grundforskningsfonden skete der således en delvis 

forskydning tilbage i retning af grundforskningen, men samtidig en fortsat forskydning væk fra de 

institutionaliserede fordelingsmekanismer indenfor det etablerede system.  

 

For i stedet at kunne opprioritere basismidlerne var det opfattelsen, at der var nødt til at ske 

forandringer af det eksisterende ledelsessystem internt på universiteterne, så det herigennem kunne 
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sikres, at midlerne ikke blot blev smurt tyndt ud på baggrund af lighedsprincipper og studenter-tal.  

Det resulterede i vedtagelsen af en ny styrelseslov i slutningen af 1992, der søgte at styrke de 

centrale ledelsesniveauer på universiteterne. Dermed var forudsætningerne for igen at dreje 

opmærksomheden mod basisbevillingerne ifølge Undervisningsministeriet vendt tilbage. På den 

baggrund indledtes i 1994 den langstrakte proces, der i 1998 førte til introduktionen af den såkaldte 

50-40-10-model som en marginal tilføjelse til den allerede eksisterende basisbevillingsmodel. Hvor 

Undervisningsministeriet primært fokuserede på kriterie-dimensionen i denne periode, var der 

parallelt i det nyoprettede Forskningsministerium fokus på både balance-dimensionen og den 

eksterne styringsdimension. I forhold til balance-dimensionen skete der både forsøg på at ændre 

rådsstrukturen og en forskydning fra de store strategiske programmer i retning mod mindre og 

snævrere såkaldte forskningspakker. I forhold til den øvrige styringsdimension var der her fokus på 

såvel udarbejdelsen af en national forskningsstrategi som formuleringen af de første 

udviklingskontrakter for universiteterne. Det var imidlertid karakteristisk for alle denne periodes 

initiativer, at de endte delvist uforløste.  

 

Fra årtusindeskiftet og frem kom der til gengæld anderledes fart i reformprocesserne, hvor både 

processen omkring Forskningskommissionen og regeringsskiftet i 2001 kom til at markere 

startskuddet til en periode med hidtil uset reformaktivitet i forhold til alle analysens 

forandringsdimensioner. Periodens første år var præget af væsentlige forandringer inden for såvel 

ledelses-dimensionen i form af en ny styrelseslov for universiteterne som balance-dimensionen, 

hvor finansieringssystemet blev udbygget med en hel række nye strategiske fonde og råd. Dette var 

imidlertid kun indledningen til den proces, der tog fart med Globaliseringsrådets arbejde i 2005 og i 

årene fra 2006 og frem førte til fusioner, en bibliometrisk baseret tilføjelse til 

basisbevillingsmodellen og væsentlige forskydninger inden for balance-dimensionen i retning af 

store, strategiske bevillinger.   

 

Det fremgår således af den samlede fremstilling, hvordan der over tid er kommet flere og flere 

virkemidler i den statslige værktøjskasse i forhold til at påvirke fordelingen og anvendelsen af 

basisbevillingerne. Det fremgår ligeledes tydeligt, at alle dimensioner kom i spil fra slutningen af 

1990‘erne og frem, og at de i den følgende periode alle forblev mere eller mindre permanent på den 

politiske dagsorden. Hvor der frem til midten af 1990‘erne typisk blev fokuseret på en dimension af 

gangen, blev det fra dette tidspunkt og frem i højere grad reglen, at udviklingen kom til at løbe 
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parallelt gennem alle dimensionerne på en gang. Der kan her tales om en form for ‟layering‟ af 

dimensioner eller om en gradvis udvidelse af virkemidlerne rettet mod størrelsen, fordelingen og 

anvendelsen af basismidlerne. 

 

Hvordan spiller dimensionerne sammen? 

Et centralt spørgsmål bliver på denne baggrund, hvordan de forskellige dimensioner spiller sammen 

i den samlede forandringsproces rettet mod universiteternes forskningsbevillingssystem.  

 

Først og fremmest tegner udviklingen et billede af institutionel forandring som en ujævn proces, 

hvor forandring på en dimension både kan forsinke og forstærke forandring i en anden, og hvor 

manglende forandring på en dimension kan accelerere forandringen på en anden dimension. 

(Campbell 2004: 57). Det ses i 1980‘erne efter fejlslagne forsøg i slutningen af 1970‘erne på at 

finde kriterier for fordelingen af basismidlerne. I stedet rettes fokus mod de store programmer og 

der sker dermed en marginalisering af basisbevillingernes betydning. Det ses igen i starten af 

1990‘erne, hvor der begynder at opstå en opfattelse af at grænsen for forskydningen mod 

programforskningen er ved at være nået, hvilket bringer de andre dimensioner i spil igen. Det sker i 

første omgang igennem ledelses-dimensionen, hvor en styrkelse af den interne universitetsledelse 

opfattes som en forudsætning for at basismidlerne igen kan opprioriteres, og hvor spørgsmålet om 

kriterier efterfølgende opfattes som afgørende for at basisbevillingskomponentens størrelse. 

Sammenhængen mellem de forskellige dimensioner kan ligeledes observeres mod slutningen af 

1990‘erne, hvor der indføres udviklingskontrakter inden for den eksterne styringsdimension, da det 

igen viser sig umuligt at ændre kriterie-systemet i tilstrækkelig grad, og endelig ses samspillet 

mellem dimensionerne igen i 2008, hvor pengene kanaliseres andre steder hen end til 

basisbevillinger på et tidspunkt, hvor regeringens ambitioner om at indføre et nyt 

basisbevillingssystem har lidt et alvorligt knæk.  

 

Samspillet kan imidlertid også observeres i den forstand, at forandringsbestræbelser gennem en 

dimension, i mange tilfælde har kunnet afbødes gennem andre. Det er således gennem analysen ved 

flere lejligheder blevet fremhævet, at særligt universiteterne og forskningsrådene frem til slutningen 

af 1990‘erne har foretaget en udjævning i forhold til de strategiske bestræbelser, der er blevet udvist 

andre steder i systemet. I den forstand har systemets forskellige dimensioner og niveauer været med 

til at sikre en vis grad af inerti og kontinuitet i bevillingstildelingen i perioder, hvor 
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forandringspresset ellers har været stærkt. I løbet af sidste periode synes der imidlertid mere 

generelt at være opstået en tilstand, hvor alle dimensioner kontinuerligt er blevet søgt forandret, og 

hvor styrings- eller finansieringsmæssige gennembrud inden for en dimension ikke i nævneværdig 

grad synes at have sænket hastigheden i forandringerne inden for andre. Seneste eksempel herpå er 

de aktuelt pågående diskussioner om udviklingskontrakterne, hvor det fra regeringens side er 

ønsket, at universiteterne skal kunne pålægges konkrete mål. Denne udvikling sker i forlængelse af 

en periode, hvor der, som kapitel 10 har påvist, ellers er gennemført forandringer inden for alle 

dimensioner. Som det vil blive fremhævet i det følgende afsnit om aktører og ideer, synes denne 

periode også at have været karakteriseret ved, at universiteternes og forskningsrådenes 

udjævningspraksis er blevet klart begrænset.  

 

I de fleste tilfælde er der dog nok i højere grad tale om, at udviklinger inden for en dimension enten 

forsinker eller accellererer forandringer inden for de andre dimensioner, end at de direkte afføder 

dem. Det vil således være fejlagtigt eksempelvis at konkludere, at programbølgen i 1980‘erne kom 

udelukkende som en konsekvens af problemerne med at fastsætte kriterier igennem 1970‘erne. 

Programbølgen var i stedet en del af et stærkt ide-baseret pres, der kunne observeres i alle vestlige 

lande i denne periode. Men det virker rimeligt at antage, at hastigheden og omfanget hvormed 

programbølgen slog igennem i en dansk kontekst var knyttet til vanskelighederne ved udformningen 

af et mere tidssvarende basisbevillingssystem og mistilliden til både universiteternes interne ledelse 

og rådssystemets villighed til at foretage prioriteringer med udgangspunkt i samfundsmæssige 

målsætninger. Tilsvarende ræsonnementer kan fremføres i forhold til de øvrige eksempler på 

samspil mellem de forskellige dimensioner, hvor de danske løsningsmodeller i vidt omfang 

afspejler internationale fællestræk, men hvor specifikke danske udviklingstræk inden for de enkelte 

dimensioner er med til at afgøre timingen, udformningen og omfanget af internationale 

forandringsimpulsers gennemslagskraft.  

 

Det samlede billede viser dermed også, at den samlede forandringsimpuls i de seneste årtier har 

været så stærk, at den altid har fundet andre veje, når det er mislykkedes at ændre 

basisbevillingernes størrelse, fordeling eller anvendelse af en dimension. Det samlede 

forandringsbillede giver dermed associationer til en forandringsimpuls, der bevæger sig som vand, 

og altid søger hen hvor barriererne for videre fremdrift er mindst. Når impulsen har løbet af en 

dimension i en periode har det imidlertid været karakteristisk, at den har mødt nye barrierer, fordi 
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forskydningerne eller tilføjelserne har nået et omfang, der har gjort, at det øvrige system ikke 

længere har kunnet bære yderligere forandringer af denne vej, eller fordi der har vist sig 

uhensigtsmæssige konsekvenser ved de allerede gennemførte ændringer. Typisk har der så været en 

periode med justeringer inden for denne dimension, mens forandringsimpulsen er blevet ledt videre 

til den næste dimension, der nu har repræsenteret den lettest fremkommelige vej.  

 

 

Aktører og ideer 

Et centralt spørgsmål bliver i forlængelse heraf, hvad der mere præcist forklarer, at forandringerne 

antager netop de retninger og de former på de tidspunkter, som de gør. En del af forklaringen skal 

som ovenstående indikerer findes i selve det evolutionære perspektiv, hvor forandringer altid sker 

på fundamentet af forudgående specifikke nationale udviklingstræk, men denne forklaring er ikke i 

sig selv tilstrækkelig. Udviklingen sker ligeledes i et samspil med de tilgængelige ideer, 

aktørsammensætningen og det kontekstuelle pres. Med udgangspunkt i afhandlingens analysemodel 

rettes fokus således i dette afsnit mere systematisk mod spørgsmålet om aktører og ideer. I lighed 

med det foregående afsnit træder der også i forhold til dette spørgsmål interessante mønstre frem, 

når alle perioder analyseres under ét.  

 

Det bliver således tydeligt, at der dels er sket en forskydning i aktørsammensætningen over tid og 

dels at der overordnet set gennem de analyserede perioder er sket en markant udvidelse af antallet af 

aktører med indflydelse på udformningen af basisbevillingssystemet. Hvor spørgsmål om 

udformningen af finansieringssystemet i starten af den samlede periode primært var noget, der blev 

afklaret i relationen mellem Undervisningsministeriet, universiteterne og forskningsrådene, er der 

med tiden kommet flere og flere aktører på banen. I første omgang kom sektorministerierne til i 

løbet af 1980‘erne; derefter Forskningsministeriet og Finansministeriet i 1990‘erne, og efter 

årtusindeskiftet også Statsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet samt en lang række nye 

råd og fonde.   

 

Der fokuseres i det følgende i første omgang på aktørerne på ministerielt niveau, 

forskningsrådsniveau og institutionsniveau ud fra den betragtning, at særligt disse niveauer har haft 

betydning for udformningen af basisbevillingssystemet. Det sker med det udgangspunkt, der blev 

fremhævet i teorikapitlet og i forbindelse med afhandlingens analysemodel: at forskellige aktører 
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har forskellig idemæssig bias og dermed trækker forandringsprocesserne i forskellige retninger. 

Derefter diskuteres rollerne for yderligere en række aktører, der i skiftende, men mindre konsistent 

grad har taget del i forandringsprocesserne.  

 

Nedenstående figur illustrerer i den sammenhæng, hvordan der på system-niveau over tid er sket en 

markant forskydning fra aktører orienteret mod traditionelle universitetsideer i form af Humboldt-

modellen og den lineære model i retning af aktører orienteret mod såvel nyere forvaltningspolitiske 

som nyere innovationspolitiske ideer. Figuren viser i den sammenhæng tydeligt, hvordan der i den 

første periode er stor overvægt af aktører orienteret mod traditionelle universitetspolitiske ideer, 

mens der modsat i sidste periode er stor overvægt af aktører orienteret mod nyere 

innovationspolitiske og forvaltningspolitiske ideer. For de to mellemliggende perioder er det 

karakteristisk, at der i højere grad synes at være en balance mellem aktørgrupperne orienteret mod 

forskellige ide-systemer.  

  

Figur 29: Aktører, ideer og perioder 

 Perioder  Centrale aktørers idemæssige orientering 

Humboldt / Bush  Sektor / NPM / Innovation 

1968 - 1980 Undervisningsministeriet 

Universiteterne 

Forskningsrådene  

 

(Finansministeriet) 

(Sektorministerier) 

1981 - 1992 (Undervisningsministeriet)  

Universiteterne 

Forskningsrådene 

 

Finansministeriet 

Sektorministerier 

Programkomiteerne 

1993 - 2000 Undervisningsministeriet  

Universiteterne 

Forskningsrådene 

 

Forskningsministeriet 

Finansministeriet 

(Sektorministerier) 

2001 – 2010  (Universiteterne) 

Det Frie Forskningsråd 

Videnskabsministeriet 

Finansministeriet 

Statsministeriet 

Økonomi- og Erhvervsministeriet 

Sektorministerier 

Det Strategiske Forskningsråd 

Højteknologifonden 

Rådet for Teknologi og Innovation 

 

 

Det bliver således tydeligt, at analysens første periode fra 1968 til 1980 var karakteriseret ved et 

næsten enerådende idemæssigt hegemoni, hvor alle betydelige aktører på den universitetspolitiske 

scene orienterede sig mod Humboldt-modellen og den lineære doktrin. At det forholdte sig sådan 
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var ikke overraskende jf. kap. 3, der netop fremhævede manglen på alternative ideer om 

finansieringen og styringen af universiteternes forskning som karakteristisk for denne periode. At 

der kan tales om et idemæssigt hegemoni i forhold til universiteterne betyder imidlertid ikke, at det 

samme gjorde sig gældende for den resterende del af det offentlige forskningssystem. Det var blot 

karakteristisk, at det samlede system var karakteriseret ved en ganske tydelig opsplitning, og at 

aktører med mere anvendelses- eller samfundsmæssigt orienterede dagsordener blot rettede 

opmærksomheden mod det øvrige forskningssystem i form af sektorforskningen og det 

teknologiske service-net. Trods manglen på alternative ideer var perioden alligevel karakteriseret 

ved et betydeligt forandringspres, der dels udsprang af udfordringerne ved overgangen fra elite- til 

masseuniversiteter og dels var resultatet af den tiltagende samfundsøkonomiske krise op igennem 

1970‘erne.  

 

I analysens anden periode blev dette forandringspres imidlertid mere idebaseret. Det blev således 

tydeligt, at nye forvaltnings- og innovationspolitiske ide-systemer begyndte at gøre deres indtog, og 

at dette også afspejlede sig i aktørsammensætningen med indflydelse på udformningen af 

basisbevillingssystemet. I overensstemmelse med nye interaktive ideer om relationen mellem 

forskningen og samfundet blev aktørkredsen udvidet, således at også sektorielle og 

erhvervsmæssige hensyn begyndte at blive repræsenteret i formuleringen af forskningsprogrammer 

rettet mod universiteterne. Det skete i første omgang i overvejende grad uden om de eksisterende 

forskningsråd, der blev opfattet som for tæt knyttede til universiteterne, og derfor begyndte 

sektorministerierne nu også at spille en rolle for universitetsforskningen. Samtidig begyndte også 

nyere forvaltningspolitiske ideer at manifestere sig i forhold til universiteternes finansiering og 

styring. Finansministeriet var i den sammenhæng en nøgleaktør, om end ministeriets direkte 

indflydelse i mange tilfælde er svært at fastslå. Finansministeriets rolle gennem hele den 

analyserede periode diskuteres derfor særskilt efter denne periodevise gennemgang. Endeligt var 

denne anden periode også karakteriseret ved en idemæssig bevægelse i Undervisningsministeriet, 

der tidligere havde fremstået som en ren Humboldt-eksponent. Med Bertel Haarder som en ny stærk 

og styringsivrig minister fra 1981 til 1992 begyndte de nye ideer også her at træde frem, men det 

skulle i den følgende periode vise sig, at ministeriet efter regeringsskiftet returnerede til en mere 

klassisk position.  
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Perioden 1993 til 2000 var i mange henseender blot en forlængelse af den foregående periode hvad 

angår dominerende ideer og aktørsammensætning. Der var dog en væsentlig forandring i form af 

oprettelsen af det første egentlige Forskningsministerium, der fra starten havde et langt mere 

eksplicit innovationspolitisk fokus end Undervisningsministeriet og som samtidig ønskede en 

stærkere og mere centraliseret styring af den samlede offentlige forskningsindsats. 

Forskningsministeriet var imidlertid fra starten sat uden for indflydelse i forhold til universiteternes 

forskning, der stadig i ressortmæssig forstand lå i Undervisningsministeriet. Endeligt var det også 

en periode, hvor Finansministeriets rolle i forhold til universiteternes finansiering og styring 

gradvist blev yderligere styrket. Dette blev ikke mindst tydeligt mod slutningen af perioden, hvor 

både udviklingskontrakterne og ledelsesdiskussionerne havde et markant finansministerielt aftryk. 

Denne fremvækst af bærere af nye forvaltnings- og innovationspolitiske ideer blev imidlertid 

gennem hele perioden afbalanceret mod universiteternes, forskningsrådenes, og 

Undervisningsministeriets indflydelse. Med disse aktørers orientering mod traditionelle 

universitetspolitiske ideer lykkedes det således gennem perioden at opbløde en række af de 

initiativer, der udsprang fra Forskningsministeriet og Finansministeriet. Eksempler er her forløbene 

omkring reformeringen af rådsstrukturen, den nationale forskningsstrategi og 

udviklingskontrakterne. Samtidig var det imidlertid også tydeligt i forbindelse med forløbet, der 

resulterede i 50-40-10-modellen, at det kontekstuelle idemæssige pres, som både 

Forskningsministeriet og Finansministeriet var en del af, påvirkede de interne dispositioner i 

Undervisningsministeriet. Arbejdet med udviklingen af en ny basisbevillingsmodel var således først 

og fremmest defensivt begrundet i et forsøg på at modificere det pres, basisbevillingssystemet som 

helhed var udsat for.    

 

Den grad af balance, der havde eksisteret mellem forskellige delvist modsatrettede ide-systemer og 

aktørgrupper op igennem 1980‘erne og 1990‘erne, tippede imidlertid markant i retning af 

innovations- og forvaltningspolitikken i perioden efter årtusindeskiftet. Der skete således i løbet af 

få år en forskydning i aktørsammensætningen på flere niveauer, hvor en række af de aktører, som 

havde båret de klassiske ideer forsvandt, blev svækket eller marginaliseret. På ministerieniveau 

forsvandt Undervisningsministeriet helt fra den universitets- og forskningspolitiske scene, samtidig 

med at det nye Videnskabsministerium fik et langt mere eksplicit innovationspolitisk ansvar. På 

samme niveau fortsatte Finansministeriet med at udvide sin indflydelse ligesom både 

Statsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i stigende grad fik medindflydelse på 
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formuleringen af hele den ramme forsknings- og universitetspolitikken skulle indtænkes i. Sidst 

men ikke mindst i forhold til det ministerielle niveau var det som følge fusionsprocessen ligeledes 

karakteristisk, at ressortministerierne fik en mere direkte interesse i universiteternes finansiering og 

ledelse. I rådssystemet blev de faglige forskningsråd, der tidligere havde været helt dominerende, 

tildelt en noget mindre fremtrædende rolle som en mindre del af et langt større system. Det Frie 

Forskningsråd, som blev den nye betegnelse for de faglige råd, kom således i løbet af få år til at 

skulle dele bevillingsopgaven med ikke blot Det Strategiske Forskningsråd, men også Rådet for 

Teknologi- og Innovation og Højteknologi-fonden, der alle orienterede sig mod den innovations-

rettede forskning og uddelingen af store bevillinger. Endeligt skete der også en forskydning på 

universitetsniveau, hvor den direkte kobling til de ansatte og dermed forskersamfundet som helhed 

blev elimineret med universitetsloven, og hvor de nye ledelser i højere grad end tidligere påtog sig 

en innovationspolitisk rolle. Dertil kommer, at der også i aktørkredsen uden om disse niveauer 

kunne konstateres en tilsvarende forskydning i disse år. Det kom ikke mindst til udtryk i forbindelse 

med Forskningskommissionens arbejde og senere endnu mere tydeligt i forbindelse med 

Globaliseringsrådets arbejde, hvor både det politiske system og en lang række eksterne aktører 

meget eksplicit støttede op omkring en reorganisering af universitetssektoren med udgangspunkt i 

innovations- og forvaltningspolitiske ideer.  

   

Det fremstår derfor som afgørende for systemets udvikling, at de traditionelle ide-systemer fra 2001 

og frem kom til at miste institutionel forankring på alle betydende niveauer, og at der i forhold til de 

fremvoksende ide-systemer kunne observeres en kontinuerlig udvidelse af antallet af aktører og 

organer med ansvar for at sikre disse elementer. Der er således i løbet af perioden som helhed sket 

en aktørmæssig forskydning, og der er særligt i den sidste periode tale om at nogle af systemets 

institutionelle modvægte er faldet bort eller har mistet vægt. Disse forhold peger dermed på noget, 

der ofte er underbelyst i den universitets- og forskningspolitiske debat: at selve magten til at ændre 

aktørsammensætningen gennem skift i ressortopdelinger, tilføjelser af råd og fonde, ændringer af 

institutionslandskaber og dets ledelse, kan være af afgørende betydning for at muliggøre ændringer 

på længere sigt. Mulighederne for at komme igennem med forandringer knytter sig således ikke kun 

til forandringsprocessen i sig selv, men også til forudgående forskydninger i 

aktørsammensætninger.  
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Den forskydning, der dermed kan observeres, betyder imidlertid ikke, at alle traditionelle 

universitetspolitiske ideer er forsvundet fra diskussionerne om udformningen af finansierings- og 

styringssystemet rettet mod forskningen. Der er stadig indskrevet væsentlige Humboldt-elementer i 

den seneste universitetslov, og hensyn til eksempelvis autonomi, forskningsfrihed og den 

forskningsbaserede undervisning fremhæves også stadig som centrale omdrejningspunkter i forhold 

til finansieringssystemets udformning. De universitets- og forskningspolitiske diskussioner og 

debatter afslører ligeledes, at opbakningen til denne type ideer stadig er til stede, men det er dog 

karakteristisk, at den er spredt og ikke institutionaliseret i samme omfang som tidligere. På trods af 

den manglende direkte institutionalisering af disse ideer er der således stadig forhold ved de 

eksisterende institutioner og deres idemæssige fundament, der sætter klare grænser for 

forandringernes omfang. Den forskningsbaserede undervisning, den frie grundforskning og 

forskningsfriheden er stadig politiske plusord, som måske nok er trængt i praksis, men som 

alligevel betyder, at mange centrale institutioner bevares i større eller mindre omfang. Som 

Kristensen (2007) har fremhævet, er det således karakteristisk, at ‖selv grundlæggende nye ideer om 

universitetets formål og virke stadig ser sig henvist til at hente retorisk og legitimatorisk energi fra 

de klassiske ideer‖. Det er imidlertid centralt, at disse klassiske ideer, når de reaktiveres i en ny 

politisk og økonomisk kontekst i visse tilfælde kan ende med at betyde noget helt andet end deres 

oprindelige betydning. Endelig gælder det dog også, at universiteterne selv med indførelsen af nye 

ledelsesstrukturer og nye incitamenter stadig er komplekse og fragmenterede institutioner med 

mange lag, hvilket betyder, at overordnede forandringsimpulser i mange tilfælde delvist kan 

afkobles eller afspores på deres vej ned igennem systemerne, således at klassiske ideer stadig kan 

trives internt på institutionerne, selv om de er trængt i de omgivende strukturer.  

 

Øvrige aktører 

I det følgende diskuteres betydningen af en række af de aktører, der i mindre grad har været berørt i 

det ovenstående. Der er her fokus på såvel Finansministeriets rolle som en række yderligere 

aktørers betydning.  

 

Det er karakteristisk for en række af de forandringsprocesser, der har været i fokus i den foregående 

analyse, at Finansministeriet synes at have optrådt som en skyggeaktør. Ministeriets aftryk kan 

genkendes i en række sammenhænge, men indflydelsen har oftest været indirekte og derfor 

vanskelig at dokumentere gennem tilgængelige dokumentariske kilder. Det har således været 
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vanskeligt, at afdække ministeriets præcise rolle. Mange af de interviewede aktører, der direkte har 

taget del i forskellige forhandlingsforløb, giver imidlertid udtryk for, at en stor del af 

forandringspresset bag udviklingen er kommet netop herfra (jf. interviews med Olesen Larsen, 

Lehmann, Rostrup-Nielsen, Oddershede, Sander og Smith). Rektorernes nuværende formand, Jens 

Oddershede, er nok den, der i denne sammenhæng udtrykker Finansministeriets rolle mest præcist:  

 

”Jeg vil hævde, at vores egentlige modpart i det her altid har været Finansministeriet. 

Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet ja, men bagved det hele står 

Finansministeriet” (Jens Oddershede, interview).  

 

Argumentet er i den sammenhæng blandt andet, at Finansministeriet som bærer af ‟New Public 

Management‘-ideer har været med til at forme en lang række af de initiativer, der har præget de 

seneste årtier. Der kan her henvises til en af de centrale pointer i kapitel 3, nemlig at udformningen 

af finansieringssystemer rettet mod universitetsforskningen i vidt omfang har fundet sit rationale og 

sin legitimitet i ideerne bag vækst- og innovationspolitikken, men sit faktiske organisatoriske udtryk 

i‘New Public Management‟-bølgen. Det har således også kunnet observeres i Danmark, hvordan 

innovationspolitikken har defineret en ny central rolle for den offentlige forskning i det moderne 

globaliserede samfund, men samtidig kun i begrænset omfang har angivet, hvordan forskningen 

mest hensigtsmæssigt kunne finansieres i praksis for at udfylde denne rolle. Finansministeriet og 

‘New Public Management‟-tilgangen har heroverfor repræsenteret et mere eller mindre 

sammenhængende bud på en mulig organisationsmodel og har dermed leveret anvisninger på, 

hvordan innovationspolitikkens mål skulle realiseres gennem en reformering af forskningssystemets 

organisering og finansiering. De dominerende forvaltningspolitiske ideers bias mod konkurrence, 

kontrakter, resultat- og kontraktfinansiering, ‘accountability‟, indikatorer og målbarhed har 

imidlertid også i en dansk kontekst gjort, at det blev de elementer af de bredere innovationspolitiske 

ideer, der bedst matchede denne bias, der kom til at dominere den konkrete udformning af 

specifikke virkemidler. 

 

Udover Finansministeriet er der dog også en række andre aktører som i skiftende grad har fået 

indflydelse på forskellige konkrete forandringsforsøg. Blandt de væsentligste er her, det der nu går 

under betegnelsen Danmarks Forskningspolitiske Råd, men som igennem de analyserede perioder 

har haft en lang række andre navne. Der er her tale om et organ, der i perioder har fremstået meget 

dagsordensættende og spillet en væsentlig rolle i formuleringen af forandringspresset, men som i 
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andre perioder næsten har været usynligt. Trods forskellige sammensætninger og tilknytninger til 

henholdsvis ministerier og forskningsråd gennem tiden tegner der sig imidlertid ikke noget 

konsistent billede af rådets indflydelse som direkte relateret til rådets institutionelle position. Selve 

konstruktionen synes således ikke at have været så afgørende for graden af indflydelse. Derimod 

synes rådets betydning i høj grad at have været personafhængigt. Der tegner sig således et billede af 

et organ, der i perioder med stærke formænd med stor politisk tæft har haft stor betydning, mens det 

i andre perioder med mindre markant besætning har været mere marginaliseret. Eksempler på 

stærke formænd med det nødvendige politiske netværk kunne i den forbindelse være Jens Rostrup-

Nielsen i slutningen af 1980‘erne og Søren Isaksen i perioden omkring årtusinde-skiftet. I forhold 

til rådets indflydelse synes det jf. det personafhængige også at have været afgørende i forhold til 

skabelsen af en mere permanent institutionel position, at det har været svært at se nogen konsistent 

linje i rådets indsats over tid, hvor mærkesagerne har skiftet med besætningen.  

 

I forhold til de politiske aktører er det til gengæld påfaldende, at skillelinjer inden for det 

parlamentariske politiske system synes at have været mindre betydningsfulde. Forsknings- og 

universitetspolitikken har et meget langt stykke hen af vejen været et konsensusområde mellem de 

regeringsbærende partier og de væsentligste oppositionspartier, hvad enten den ene eller den anden 

fløj har været ved magten. Der har her på begge fløje været en klar orientering mod fremvoksende 

innovations- og forvaltningspolitiske ideer i de seneste årtier. I konkrete sager har det politiske 

niveau selvfølgelig i visse tilfælde spillet en rolle, som det blandt andet fremgik i analysen af de to 

forsøg på at ændre basisbevillingssystemet, men når der fokuseres på de store linjer, har 

partipolitiske konflikter spillet en overraskende lille rolle. Der er dog indikationer på, at denne 

konsensus har været under opbrydning i de senere år, hvor oppositionen har markeret sig tydeligere 

med mere traditionelle universitetspolitiske standpunkter og hvor også en undersøgelse af 

holdninger hos medlemmer af Folketinget har dokumenteret tegn på denne udvikling (Mejlgaard & 

Aagaard 2009). Det er imidlertid endnu ikke noget, der har manifesteret sig i noget videre omfang i 

forhold til udformningen af finansieringssystemet, og om det kommer til at ske efter et eventuelt 

regeringsskifte er meget usikkert. Det synes dog sikkert, at der uanset regeringsfarve ikke vil være 

udsigt til revolutionære forandringer af måden universitetsforskningen finansieres på inden for de 

nærmeste år
34

.   

                                                 
34 At det forholder sig sådan er senest blevet illustreret med S og SF‘s 2020 udspil, hvor det foreslås at 500 mio. kr. af 

basismidlerne øremærkes til såkaldte erhvervsforskningscentre, der angiveligt skal fordeles i stil med princippet bag 
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Endelig er der en gruppe eksterne aktører, hvis indflydelse er sværere at fastslå. Der er her særligt 

tale om store interesseorganisationer som Dansk Industri, AC, ATV og andre samt om 

enkeltstående store virksomheder som Novo Nordisk, Lundbeck og Danfoss. Der er næppe tvivl om 

at disse organisationer har spillet en rolle i opbygningen af forandringspres, og at de også i visse 

situationer har fået direkte indflydelse på forskellige reformforløb. Det synes særligt at gælde Dansk 

Industri og ATV, der i en række tilfælde har fået sat tydelige innovationspolitiske aftryk på 

forandringsprocesserne. I disse processer har nogle af de største og mest videnstunge virksomheder 

til gengæld i en række tilfælde optrådt som en modvægt til det, som de har opfattet som for 

kortsigtede og anvendelsesorienterede prioriteringer. Det gælder især Novo Nordisk og Lundbeck, 

der gennem det seneste årti ved flere lejligheder har udtrykt støtte til grundforskningen og den 

forskningsbaserede undervisning, men det er i de fleste tilfælde sket uden at indflydelsen har kunnet 

aflæses direkte i konkrete forandringsprocesser.  

 

På den nationale scene tegner det ovenstående således et komplekst billede af betydningen af aktør-

sammensætningen for universitets- og forskningspolitiske forandringsprocesser, hvor der både kan 

identificeres en række relativt faste deltagere og en række aktører med mere skiftende betydning fra 

sag til sag. Dette billede kompliceres yderligere, når også det internationale niveau inddrages. Det 

gælder her, at særligt OECD og EU har spillet en rolle i spredningen af ideer og i opbygningen af et 

forandringspres mod eksisterende finansieringsmæssige institutioner. For OECD‘s vedkommende 

er det en rolle, der går helt tilbage til 1960‘erne, mens det for EU‘s vedkommende synes at være en 

udvikling, der først for alvor tog fart i løbet af 1990‘erne og som særligt efter årtusindeskiftet har 

opnået betydning. Herefter er det til gengæld sket med så stor vægt at EU‘s betydning blandt andet 

som udløber af Lissabon- og Bologna-processerne nu synes at overgå OECD‘s i en dansk kontekst.  

For OECDs vedkommende er indflydelsen primært sket af tre forskellige kanaler. Dels gennem de 

store dagsordensættende rapporter, der typisk er udkommet hvert årti jf. kapitel 3, dels gennem 

ministermøder og mere uformelle kontakter af forskellig karakter, og endeligt dels gennem 

nationale evalueringer, der typisk har været rekvireret direkte af de danske regeringer. EU‘s 

indflydelseskanaler har været af samme karakter. Også her har der været tale om en række 

dagsordensættende rapporter, formelle og uformelle ministermøder og kontakter og endeligt har 

også tilpasninger eller harmonisering af uddannelsessystemet og forskningssystemet haft betydning 

                                                                                                                                                                  
UNIK-initiativet (Socialdemokraterne og SF 2011). Initiativet repræsenterer således på ingen måde en ændret kurs i 

forhold til det seneste årti. Om noget er der nærmere tale om en yderligere opløsning af basisbevillingsbegrebet.  
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– blandt andet som følge af bestræbelserne på at blive integreret i det europæiske forskningsrum og 

ved dansk tilslutning til fælles-europæiske målsætninger for forskning og uddannelse. 

 

Det er i den sammenhæng karakteristisk, at udviklingen i Danmark frem til årtusindeskiftet typisk 

var præget af et vist ‟time lag‘ i forhold andre lande med hensyn til at optage internationale ideer og 

tendenser i det nationale system (Foss Hansen 2002). Det var ligeledes karakteristisk, at det ofte 

skete i en gradvis og pragmatisk proces, hvor nye ideer blev afbalanceret med allerede eksisterende 

institutioner og bagvedliggende ideer. Efter årtusindeskiftet er dette billede imidlertid i nogen grad 

vendt, således at Danmark herefter hurtigere og i højere grad end tidligere har søgt at efterleve 

internationale anbefalinger fra OECD og i stigende grad også EU (Mejlgaard & Aagaard 2009). 

Dette er sket i et omfang, hvor blandt andre norske analytikere af forskningspolitik fremfører, at 

Danmark i stigende grad fra politisk side opfattes som nordisk rollemodel. Under overskriften ‟Look 

to Denmark‟ beskriver Egil Kallerud Danmarks forskningspolitiske placering i en nordisk 

sammenhæng på følgende måde:  

 

”Blant de nordiske EU-land synes Danmarks posisjon å bli stadig sterkere… Danmark er slik 

sett en interessant «runner-up» i policyverdenens jakt på vinnere til etterfølgelse… På samme 

måte som Finland var det på 1990-tallet, er også Danmark for tiden preget av sterk politisk 

omstillingsvilje og -evne, med fokus på globaliseringens utfordringer” (Kallerud 2006: 8).  

 

Foss Hansen fremhævede i 2002, at der med Danmarks lidt nølende implementering af 

internationale tendenser kunne være en styrke forbundet med muligheden for at lære af andre landes 

erfaringer og evt. undgå deres fejltagelser (Foss Hansen 2002). Spørgsmålet er, om det i dag er 

Danmark, som andre lande på godt og ondt kan lære af (Mejlgaard & Aagaard 2009).  

Endeligt er det også karakteristisk, at anbefalinger og evalueringer fra OECD og EU også ofte har 

været noget, der er blevet brugt aktivt i den nationale debat til at fremme eller marginalisere 

specielle ideer eller standpunkter. Således er muligheden for at rekvirere OECD-evalueringer i flere 

omgange blevet brugt som afsæt til at igangsætte forandringsprocesser. OECD‘s seneste evaluering 

af det danske universitetssystem i 2004 har eksempelvis fungeret som politisk legitimation for en 

række af de initiativer, der er igangsat siden (Mejlgaard & Aagaard 2009). Det er i den 

sammenhæng ligeledes karakteristisk, at de internationale rapporter, evalueringer og anbefalinger 

som oftest er blevet læst yderst selektivt, således at kun de elementer, der har understreget 

fremherskende opfattelser, er blevet trukket frem.  
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På et helt overordnet systemniveau kan der således tales om, at der er sket en overførsel af ideer og 

tendenser fra det internationale til det nationale niveau. På aggregeret niveau har denne bevægelse 

fra de traditionelle universitetspolitiske ide-systemer i retning af såvel de innovationspolitiske- som 

de forvaltningspolitiske ide-systemer været relativt entydig, når der fokuseres på den samlede 

analyseperiode under et.  

 

Figur 30: Bevægelser over tid i forhold til bagvedliggende ide-systemer 

 

 

Denne bevægelse er illustreret i ovenstående figur, hvor det vises hvordan der i forhold til 

styringsmekanismer på den horisontale akse er sket en bevægelse fra internt videnskabelige 

mekanismer i retning af ‟New public management‟-instrumenter, mens der på den vertikale akse er 

sket en forskydning fra traditionelle universitetspolitiske målsætninger i retning mod 

innovationspolitikken.     

 

Dette relativt entydige billede bliver imidlertid noget mindre klart, når fokus flyttes fra det samlede 

billede i retning af enkelte perioder, enkelte dimensioner og enkelte specifikke forandringsforsøg. 

Det bliver her tydeligt, hvordan både overordnede ide-systemer og mere specifikke policy-ideer, når 

de indføres i en dansk kontekst, mødes og brydes med eksisterende institutioner, ideer og 
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forskellige aktørgrupper og derigennem bliver transformerede og oversat. Næste afsnit fokuserer på 

denne proces og fremhæver i den forbindelse konklusioner fra de to indlejrede case-studier, hvor 

netop dette konkrete samspil mellem ideer, institutioner og aktører var i fokus.  

 

 

Ideer og gradvis forandring i forhold til specifikke løsningsmodeller  

Når blikket sænkes fra systemniveauet til det faktiske virkemiddel-niveau indenfor kriterie-

dimensionen bliver det med udgangspunkt i de to indlejrede case-studier tydeligt, hvordan det, der 

på aggregeret niveau ligner idemæssige konvergens-processer, i praksis består af summen af en 

række mindre entydige forandringer, hvor forskellige typer af specifikke policy-ideer afprøves, 

kasseres, omformes og kombineres med allerede eksisterende institutionelle elementer.  

 

I forhold til begge forsøg på at ændre den eksisterende historisk baserede basisbevillings-

fordelingsnøgle var der tale om situationer, hvor mulighederne for at gennemføre forandringer 

synes at have været gunstige. I begge tilfælde kunne der tales om en eksisterende model, der 

gennem længere tid havde været under erosion, samtidig med at der havde kunnet identificeres en 

stærk forandringsimpuls i form af fremvoksende innovations- og forvaltningspolitiske ide-systemer 

med stærk aktørmæssig opbakning på flere niveauer. Der var således tale om en eksisterende 

basisbevillingsmodel for universitetssektoren, der i sig selv manglede både incitamenter og en 

overbevisende begrundelse for sine fordelingsmæssige effekter. Der var bud på alternative 

modeludformninger, som allerede var indført i landene omkring Danmark, og som blev fremstillet 

som mere effektive og rationelle. I det første tilfælde var der tale om den engelske model, mens der 

i forbindelse med det andet forløb var tale om en helt række af modeller, hvoraf den norske i første 

omgang kun var en blandt flere muligheder. Der var samtidig i begge tilfælde tale om betydelige og 

stadigt voksende forskningsmidler, der skulle fordeles blandt institutionerne, samt en stigende 

ekstern interesse for universiteternes forskning. Der var et svækket bagvedliggende idémæssigt 

grundlag og endelig var der ikke blot bred politisk opbakning til forandringer, men også erkendelse 

blandt de berørte parter af at den eksisterende model var uhensigtsmæssig. Disse elementer i 

erosionen af den eksisterende models underliggende reproduktive mekanismer kan i en teoretisk 

optik betragtes som et reformmæssigt ‘policy vindue‘, der allerede frem mod midten af 1990‘erne 

havde åbnet sig mere og mere, og som særligt i perioden efter årtusindeskiftet skabte et yderligere 

gunstigt udgangspunkt for genneførelsen af institutionelle ændringer (Thelen 2003: 30). Dermed 
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bliver det tydeligt, at en række væsentlige forudsætninger for forandring allerede var til stede midt i 

1990‘erne i forbindelse med det første forløb, og at disse forudsætninger kun synes at være blevet 

styrket frem mod det senere forløb. Det viste sig imidlertid gennem begge forløb vanskeligere end 

forventet at reformere det eksisterende system. Det første forløb førte kun til beskedne forandringer 

i forhold til ambitionerne i reformarbejdet, og også det seneste forløb førte til et resultat, der 

adskilte sig væsentligt fra de oprindelige intentioner i forhold til både indhold og omfang.  

 

Der kan peges på forskellige mulige forklaringer på vanskelighederne ved at gennemføre de 

ønskede forandringer. For det første kan der fremhæves forhold ved den eksisterende institution, der 

kan have blokeret for mere omfattende reformer. Der kan i den sammenhæng argumenteres for, at 

der med ændringen af basisbevillingsmodellen potentielt røres ved selve kernen i den traditionelle 

danske universitetsmodel; den forskningsbaserede undervisning, de frie midler til 

grundforskningen, den individuelle og institutionelle autonomi samt de internvidenskabelige 

styringsmekanismer og vurderingskriterier, og at mobiliseringen af en idemæssig modstand fra 

centrale aktører i forhold til angreb på et eller flere af disse grundelementer har kunnet begrænse 

reformmulighederne for beslutningstagerne – selv i en situation hvor det bagvedliggende 

traditionelle ide-system længe har været i defensiven. I forhold til den eksisterende institution kan 

der ligeledes peges på betydningen af de fordelingsmæssige effekter, den havde i forhold til de 

enkelte universiteter, som en mulig barriere for forandringer. Det kan her have haft betydning, at 

den historisk baserede model tilgodeså visse universiteter frem for andre. Endelig kan det, som den 

bredere analyse viser, også have været afgørende for udfaldet, at forandringsimpulsen kunne finde 

andre veje gennem parallelle dimensioner, og således kunne føres helt uden om de mest 

forandringsresistente elementer.  

 

Der kan for det andet peges på forhold vedrørende de specifikke policy-ideers idemæssige 

levedygtighed. Det var karakteristisk for begge processer, at nye overordnede ide-systemer virkede 

som forandringsimpulser, der gjorde at spørgsmålet om indførelsen af en præstationsbaseret 

basisbevillingsmodel blev næsten uomgængeligt, og at disse ide-systemer samtidig bidrog til 

selektionen af hvilke specifikke policy-ideer, der overhovedet kunne overvejes som 

løsningsmodeller. Det var imidlertid også karakteristisk, at de tilgængelige policy-ideer rettet 

specifikt mod udformningen af præstationsbaserede basisbevillingsmodeller jf. kap. 3 og 4 alle 

havde problematiske aspekter og ikke uden videre lod sig indføre i en dansk kontekst. Det vil sige, 
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at der i begge forløb var ret store problemer i forhold til de konkrete policy-ideers evne til klart at 

definere hvad, der var den relevante problemstilling og på den baggrund anvise en klar og enkel 

løsning. I forhold til den administrative håndterbarhed var alle forslag i begge forløb ligeledes 

omkostningstunge og præget af store praktiske og principielle vanskeligheder. Dertil kommer, at 

der var tale om modeller, der ikke direkte var tilpasset en dansk kontekst. I forbindelse med det 

første forløb, drejede det sig først og fremmest om den engelske model, der var udarbejdet til 

specifikke engelske problemstillinger og tilpasset et stort land med mange institutioner og et 

diversificeret universitetssystem. De problemer, der selv i en engelsk kontekst havde vist sig med 

den valgte model, kunne derfor forventes at blive forstærkede, hvis modellen blev overført til et lille 

system som det danske med få universiteter og et mere egalitært orienteret institutions-system. 

Noget tilsvarende gjorde sig gældende i forbindelse med det andet forløb, hvor det et stykke inde i 

processen endte med at blive den norske model, der kom til at fungere som omdrejningspunkt for 

udformningen af en tilsvarende dansk. Selv om den norske model i udgangspunktet lettere lader sig 

overføre til en dansk kontekst på grund af lighederne mellem de to systemer, var der dog også 

forhold, der gjorde den mindre velegnet til at løse den specifikke danske problemstilling, der var 

udgangspunktet for hele processen. Det var således karakteristisk, at den norske model blev 

udviklet for at adressere specifikke norske problemstillinger: først og fremmest, at der dels var 

behov for et bedre forskningsregistreringssystem, og at der dels var behov for et forøget fokus på 

international publicering, hvor norsk forskning som helhed scorede relativt lavt på daværende 

tidspunkt. I Danmark, hvor processen udsprang af en meget eksplicit innovationspolitisk ramme, og 

hvor status for international publicering modsat i Norge var rigtig god, var udgangspunktet 

imidlertid et andet, og derfor blev den norske model ikke fra starten opfattet som en central del af 

løsningen. Endelig var det også karakteristisk for begge de danske forløb, at der i udpræget grad 

manglede nationale ekspert-miljøer, der kunne fungere som bærere af ideerne. Til gengæld fik den 

mod-ekspertise, der kunne mobiliseres internt på universiteterne, relativt gode kår for at præge 

udviklingen. Af disse årsager blev begge forløb præget af, at de specifikke policy-ideer, der kom til 

at optræde i processerne, trak overraskende lidt og usystematisk på de erfaringer, der var høstet 

andre steder. Der var i stedet først og fremmest fokus på en form for meta-ide om 

præstationsbaseret fordeling af basismidler, der passede ind i nogle overordnede ide-systemer. De 

specifikke løsningsmodeller i form af henholdsvis den engelske og den norske model kom 

efterfølgende primært ind, fordi de var tilgængelige. Der var således ikke i gængs forstand tale om 

imitation af en bestemt model, der blev forsøgt indført i en dansk kontekst. I forhold til 
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introduktionen af den modificerede norske model i det seneste forløb var der ganske vist set udefra 

tale om noget, der ligner et klassisk eksempel på imitation af policy-ide, men når man åbner den 

‟black box‟, der ligger mellem beslutningen om at indføre en præstationsbaseret 

basisbevillingsmodel og modellens endelige udformning, bliver det klart, at forløbet afviger meget 

markant fra typiske forestillinger om imitations-processer.  

 

Endeligt kan der for det tredje også peges på forhold internt i Videnskabsministeriet/ 

Undervisningsministeriet, der kan bidrage til at forklare vanskelighederne ved at gennemføre de 

intenderede forandringer. Det var for begge forløb karakteristisk, at processerne var præget af en 

uklar dagsorden, hvor forskellige aktører havde forskellige motiver og målsætninger, og at de 

ansvarlige ministerier ikke formåede at få etableret en overbevisende kausal forståelse af 

sammenhængen mellem problemer og løsninger. Dette synes i begge tilfælde at hænge sammen 

med en generel manglende administrativ kompetence i forhold til netop disse spørgsmål samt en 

begrænset viden om såvel principielle udfordringer som internationale erfaringer med tilsvarende 

modeller. Særligt i forbindelse med det sidste forløb synes der yderligere at have været tale om en 

undervurdering af såvel arbejdsbyrden som den potentielle modstand, som udformningen af denne 

type modeller medfører.  

 

Det er på baggrund af alle ovennævnte faktorer fælles for begge forløb, at de trods det umiddelbart 

gunstige udgangspunkt for forandringer blev meget langstrakte og konfliktfyldte, og at de begge 

endte et helt andet sted, end der hvor sigtet fra starten var. Udgangspunktet i 1990‘erne var først og 

fremmest sikring af basismidlerne af hensyn til basisforskningen og den forskningsbaserede 

undervisning, men processen endte op med en model, der kom til at lægge stor vægt på eksterne 

midler og ingen vægt på kvalitetsaspektet. I forhold til den seneste model, var situationen næsten 

modsat. Udgangspunktet var her først og fremmest innovationspolitiske ideer, men processen endte 

alligevel op med en model, der i visse henseender knyttede sig tæt til mere traditionelle ideer ved at 

fokusere på akademiske publikationer og intern-videnskabelige kvalitetskriterier. Vidensprednings-

elementet, derimod, forsvandt stort set helt undervejs. Trods alle vanskelighederne endte man i 

begge tilfælde alligevel op med noget som måske nok kan indskrives i bredere internationale 

tendenser, men som samtidigt også var specifikt dansk og meget anderledes end det, de oprindelige 

forandringsimpulser havde sigte imod.  
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Dermed kan vi vende tilbage til dette afsnits indledende spørgsmål om hvordan forandringsimpulser 

på aggregeret niveau spiller sammen med forandringer på det specifikke policy-ide niveau. Det blev 

her fremført, at der, når der anlægges et perspektiv, der fokuserer på systemniveauet og de lange 

linjer tegner sig et relativt entydigt billede af nye ide-systemers fremmarch. Dette billede nuanceres 

imidlertid, når der deles op i perioder og dimensioner, og endnu mere når der fokuseres på enkelte 

forløb, som i forbindelse med de to indlejrede cases. Hvor der på det overordnede niveau 

fremtræder mønstre, der ser relativt velordnede og planlagte ud, ændres billedet således afgørende, 

når fokus rettes mere indgående mod de forandringsprocesser, der har fundet sted i forbindelse med 

forsøgene med at indføre specifikke virkemidler. Det er her et væsentligt mere kaotisk billede, der 

træder frem, hvor processerne har været præget et komplekst samspil mellem kontekstuelt 

forandringspres, overordnede ide-systemer, tilgængelige specifikke policy-ideer, forskellige 

aktørgruppers orientering, forhold ved de eksisterende institutioner samt graden af udformnings- og 

implementeringsressourcer hos det ansvarlige ministerium. Der kan således tales om konvergens-

tendenser på et meget aggregeret niveau, men samtidig om divergens på lavereliggende niveauer, 

hvor enkelte forløb ender med modeller, der afspejler specifikke danske institutionelle træk.   

 

Spørgsmålet om indførelsen af denne type præstationsbaserede basisbevillingsmodeller er dog 

næppe fuldt repræsentativt for alle forandringsprocesser inden for analysens fokusområde, da der 

som kapitel 3 og 4 viste, knytter sig særlige vanskeligheder ved udformningen af netop denne type 

modeller. Ikke desto mindre antyder det sammen med den bredere analyses gennemgang af de 

øvrige forandringsprocesser, at der i høj grad er tale om tilfældigheder og ‟trial and error‟- prægede 

forløb, der ikke desto mindre over tid summerer op til en overordnet bevægelse, der peger relativt 

entydigt i en retning, som figur 11 ovenfor illustrerede. I dette kapitels sidste og afsluttende afsnit 

skal der i forlængelse heraf blandt andet fokuseres på forskellene i muligheder for at gennemføre 

forandringer indenfor analysens tre dimensioner.  

 

 

Perioder og forandringsformer 

Afslutningsvis skal der således fokuseres nærmere på karakteren af de forskellige former for 

forandring, der har præget den analyserede periode som helhed. Når blikket drejes fra 

aktørsammensætningen, ideerne og ændringernes specifikke indhold mod selve forandringernes 

form, træder der ligeledes her en række karakteristiske mønstre frem.  
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Figur 31: Perioder og typer af gradvise forandringer 
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Fusioner 

 

Det bliver for det første tydeligt, at langt hovedparten af forandringerne med betydning for 

basisbevillingssystemets udvikling har haft form af gradvise tilføjelser og forskydninger frem for 

mere gennemgribende pludselige ændringer. Det bliver ligeledes tydeligt, at det inden for nogle 

dimensioner er lettere at gennemføre forandringer end andre.  

 

Hvad angår det første punkt tegner karakteristikken af de dominerende forandringsformer et billede 

af et felt, hvor det er vanskeligt at komme igennem med pludselige og omfattende forandringer, 

men hvor der til gengæld som følge af det komplekse og mangegrenede finansierings- og 

styringssystem er mange muligheder for at lave mindre tilføjelser og forskydninger samt lede 

forandringsimpulserne uden om de mest forandringsresistente institutioner. Det ses således, at 

‟layering‟ og forskydning har været de dominerende forandringsformer gennem perioden som 

helhed, men dog også at aktørforskydningen og forandringspresset efter 2001 syntes at have åbnet 

muligheder for mere fundamentale forandringer. Ledelsesreformen og fusionerne er her eksempler 
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på forandringer fra den sidste periode, hvor centrale institutioner er blevet angrebet frontalt med 

held.  

 

Det gælder ligeledes i forhold til det andet punkt: om der kan peges på forskelle i mulighederne for 

at gennemføre forskellige former for forandring mellem de tre dimensioner, at den samlede analyse 

indikerer, at det er væsentligt lettere at komme igennem med forandringer inden for balance-

dimensionen end inden for de to andre dimensioner. Der er ligeledes tegn på, at kriterie-

dimensionen af disse to er den, hvor det er vanskeligst at gennemføre betydende ændringer. Med 

udgangspunkt i analyserammen kan der peges på forskellige forklaringer på disse forhold. Der kan 

dels fremhæves en gruppe af forklaringer, der knytter sig til karakteren af de eksisterende 

institutioner, og dels peges på en gruppe af forklaringer, der knytter sig til de tilgængelige ideers 

idemæssige levedygtighed. Det antages, at det kontekstuelle pres, aktørsammensætningen, og 

betydningen af de overordnede ide-systemer udgør nogenlunde samme ramme for alle tre 

dimensioner, og at det således primært må være i forhold til de øvrige faktorer, at mulige 

forklaringer på forskelle i mulighederne for at gennemføre forandringer skal findes.  

 

Det gælder således for balance-dimensionen, at der her har vist sig at være gode muligheder for at 

komme igennem med tilføjelser og forskydninger uden at ramme frontalt mod eksisterende 

institutioner. Dels gælder det, at den eksterne streng ikke i sig selv opfattes som værende i strid med 

traditionelle ideer, så længe fordelingen af midler sker med udgangspunkt i akademiske kriterier, og 

dels gælder det, at forandringer er lette at genemføre gradvist gennem forskydninger og mindre 

tilføjelser, der over tid kan summere op til betydelige transformationer. Til gengæld er det også her 

vanskeligt at ændre på de grundlæggende institutionaliserede elementer, som både 1980‘ernes og 

1990‘ernes forsøg på at ændre sammensætningen af de traditionelle forskningsråd viste. 

Rådsreformerne mislykkedes således i to omgange, hvor det blev forsøgt at gennemføre store 

forandringer af den eksisterende struktur, men lykkedes til gengæld i sidste forsøg, hvor der blev 

anvendt en ‘layering‟-strategi i stedet.   

 

Inden for ledelses-dimensionen kan der ikke peges på de samme muligheder for at gennemføre 

gradvise tilføjelser og forskydninger, og det har da også her vist sig ganske vanskeligt at ændre 

centrale institutioner. Således overlevede den demokratiske model mere end 20 års angreb inden 

den i 1993 blev modificeret og yderligere 10 år inden den i 2003 helt blev afskaffet. 
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Vanskelighederne hang helt givet sammen med, at der er tale om en af grundpillerne i det 

Humboldtske ide-system (om end den demokratiske model er en modifikation af det oprindelige 

princip), men når det alligevel til sidst lykkedes at indføre et nyt system hang det formentlig 

sammen med, at der kunne peges på en alternativ specifik policy-ide, der var enkel, umiddelbart 

appellerende, let administrativt håndterbar og i samklang med overordnede ideer. Det var samtidig 

en ide, der allerede var blevet bragt i anvendelse på udvalgte institutioner. Kombineret med det 

stadigt voksende forandringspres og den brede kreds af både nationale og internationale aktører, der 

opfattede det eksisterende system som problematisk, betød disse forhold tilsammen, at de barrierer, 

der knyttede sig til den eksisterende institution, kunne overvindes, selv om de faktiske analyser bag 

forandringen reelt var ganske mangelfulde.  

 

Endelig har det inden for kriterie-dimensionen vist sig at være meget vanskeligt at gennemføre 

større forandringer. Trods mere eller mindre permanente diskussioner af spørgsmålet om 

udformningen af hensigstmæssige kriterier helt fra slutningen af 1960‘erne og frem til i dag er det 

her kun lykkedes at gennemføre mindre ‟layering‟-processer. Det gælder her, at de tilgængelige 

specifikke policy-ideer alle fremstår problematiske og vanskeligt administrativt håndterbare, samt at 

mere omfattende forandringer let kommer til at kollidere med centrale elementer i det traditionelle 

ide-system. Sammenlignet med ledelses-dimensionen synes det her særligt at være manglen på 

enkle, let administrerbare og let overførbare løsningsmodeller, der forklarer forskellen i muligheder 

for at komme igennem med forandringer inden for de to dimensioner. Dertil kommer, at der i 

Danmark gennem hele perioden har været udbredt mangel på både ekspertmiljøer og ministerielle 

kompetencer og ressourcer i forhold til disse spørgsmål, hvilket kan bidrage til at forklare, at det i 

Danmark har været væsentligt vanskeligere at gennemføre denne type forandringer end i en række 

sammenlignelige lande – herunder i særdeleshed Norge.  
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12.  Konklusion og perspektivering 

 

 

Indledning 

I dette afsluttende kapitel vil afhandlingens hovedkonklusioner kort blive trukket frem. 

Konklusionerne vil derefter blive brugt som afsæt til en diskussion af den teoretiske rammes 

anvendelighed i forhold til analyser af denne karakter. Endelig vil der som afrunding blive trukket 

en række perspektiverende overvejelser frem, der dels vil have karakter af mere generelle 

betragtninger i forhold til den fortsatte udvikling af basisbevillingssystemet, og dels vil orientere sig 

mod behovet for yderligere analyser i forlængelse af denne afhandling.  

 

 

Ideer og gradvis forandring 

Gennem afhandlingen er det blevet forsøgt at karakterisere og forklare formen, indholdet og 

retningen i de forandringer, der har præget udviklingen af det danske basisbevillingssystem i 

perioden fra 1968 til 2010. Dette er blevet gjort med udgangspunkt i en teoretisk ramme, der inden 

for det historisk institutionelle perspektiv har kombineret to nyere udviklingsretninger med fokus på 

henholdsvis betydningen af ideer som forandringsimpulser og karakteren af forskellige gradvise 

forandringsprocesser. Med afsæt i en gennemgang af udviklingen af forskningsfinansierings-

systemer i et internationalt universitetspolitisk perspektiv er der efterfølgende blevet afgrænset fem 

overordnede ide-systemer med en forventning om, at de kunne bidrage til forklaringen af det danske 

systems evolution. Endeligt blev der med afsæt i både den historisk institutionelle ramme og den 

efterfølgende gennemgang af de valgte ide-systemers indflydelse på den internationale udvikling 

gjort rede for afhandlingens analysemodel. Analysemodellen pegede på en række centrale 

forklaringsfaktorer i forhold til at forstå såvel form som indhold i de forandringer, der har kunnet 

observeres. Det blev i den forbindelse forsøgt at anskueliggøre, hvordan idemæssige 

forandringsimpulsers betydning afgøres i et samspil mellem tilgængelige ideers idemæssige 

levedygtighed, forhold ved de eksisterende institutioner, sammensætningen af aktører og graden af 

bredere kontekstuelt forandringspres. Analysemodellens udgangspunkt var i den forbindelse, at 
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samspillet mellem disse faktorer kunne bidrage til at forklare, hvorfor der i forhold til udformningen 

af forskningsfinansierings-systemer oftere er tale om gradvise forandringer end mere 

gennemgribende og abrupte institutionelle ændringer. I forhold til sidstnævnte blev der her 

præsenteret en empirisk baseret typologi, der skulle bidrage til at nuancere karakteristikken af 

forskellige former for gradvis institutionel forandring. Det var i den forbindelse et centralt 

argument, at akkumulationen af selv mindre tilføjelser og forskydninger over tid kan resultere i 

ganske afgørende forandringer i institutionel praksis, selv om det sker inden for en genkendelig 

institutionel struktur.   

 

Under afhandlingens brede problemstilling gemte der sig to centrale teoretiske og empiriske 

underproblemstillinger, der blev behandlet på hvert deres niveau i selve analysen. Der var for det 

første en analyse med primær fokus på at give en karakteristik af forskellige forandringsformer 

inden for tre udvalgte forandringsdimensioner: spørgsmålet om hvilke kriterier, der skal lægges til 

grund for fordelingen af basismidler; spørgsmålet om hvilken balance og hvilket samspil, der skal 

være mellem basismidler og øvrige forskningsfinansieringskanaler; og endelig spørgsmålet om 

hvilken grad af intern og ekstern styring, der skal rettes mod anvendelsen af basismidlerne. Denne 

analyse blev opdelt i fire perioder, der med mindre variationer dækkede henholdsvis 1970‘erne, 

1980‘erne, 1990‘erne og 2000‘erne. For det andet var der heri indlejret en mere detaljeret analyse af 

to konkrete forløb, hvor fokus ikke blot blev rettet mod forandringernes form og samspil, men også 

mere præcist mod de faktorer, der kunne bidrage til at forklare forløbenes præcise udfald. I det 

følgende trækkes hovedkonklusionerne i forhold til begge underproblemstillinger frem.  

 

Hovedtræk i udviklingen 

Rent empirisk tog analysen sit udgangspunkt i 1968, hvor der for universitetsforskningen var tale 

om en finansieringsmæssig situation med basismidlerne som den altoverskyggende bevillingsform, 

og hvor den særdeles begrænsede del af de samlede ressourcer, som forskningsrådene 

administrerede, først og fremmest blev uddelt som ‟bottom up‘-midler. Der var ligeledes tale om en 

situation, hvor kriterierne for tildelingen af forskningsmidler på tværs af universitetssektoren helt 

overvejende tog udgangspunkt i studentertal, og hvor både den interne og den eksterne styring var 

af marginal betydning. Samlet set repræsenterede den eksisterende danske model dermed 

institutionaliseringen af en næsten ren Humboldt-model. Denne basisbevillingsmodel var imidlertid 

allerede fra starten under pres som følge af den meget kraftige vækst i studenteroptag, der var i færd 
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med at transformere universiteterne fra elite- til masseinstitutioner og som i samme proces 

eroderede centrale institutionelle elementer i det eksisterende system. Studentervæksten samt den 

generelt forværrede samfundsøkonomiske situation udfordrede således ikke mindst den automatiske 

sammenknytning mellem forsknings- og uddannelsesbevillinger samt det kollegiale ledelsessystem. 

I første omgang blev det forsøgt at løse de bevillingsmæssige udfordringer gennem kriterie-

dimensionen. Det blev opfattet som uholdbart, at forskningsinvesteringerne som følge af den 

bagvedliggende Humboldt-model i helt overvejende grad blot blev udløst af 

undervisningsomfanget. Det blev derfor hele vejen op igennem 1970‘erne forsøgt at finde nogle 

objektive kriterier for tildelingen af forskningsmidler, der tillod en selvstændig budgettering af 

denne aktivitet. Trods en meget lang række betænkninger, rapporter og diskussioner kunne der 

imidlertid ikke findes noget brugbart system, så da der i 1981 blev gennemført en budgetreform, der 

formelt adskilte forsknings- og uddannelsesbevillinger, skete det uden nogen klar plan for, hvordan 

basisbevillingerne fremadrettet skulle fordeles. Heller ikke ledelsesproblemet blev løst i denne 

periode. Tværtimod, blev der med 1970‘ernes demokratiske styrelseslov indført et system, der 

nærmere svækkede end styrkede mulighederne for internt at foretage forskningsmæssige 

prioriteringer.    

 

I 1980‘erne skiftede fokus fra kriterie-dimensionen i retning af balance-dimensionen. Fremfor at 

fortsætte de frugtesløse diskussioner om udformningen af kriterier blev det i stedet helt i tråd med 

de nye innovations- og forvaltningspolitiske ideer, der internationalt var begyndt at vinde frem, 

valgt at føre nye midler helt uden om basisbevillingsstrengen. Det blev derfor de store strategiske 

forskningsprogrammer, der kom til at dominere perioden, hvilket særligt i perioden fra 1985 til 

1993 førte til en markant forskydning fra basismidler mod eksterne strategiske midler. Det var i den 

forbindelse karakteristisk, at både formuleringen og forvaltningen af disse programmer i vidt 

omfang kom til at foregå uden for Undervisningsministeriet og det eksisterende rådssystem. Mod 

slutningen af perioden viste det sig imidlertid, at forskydningen førte nye problemer med sig, og at 

programforskningen i mange tilfælde havde vanskeligt ved at honorere de store samfundsmæssige 

forventninger, der fulgte med.  

 

Fra starten af 1990‘erne drejede fokus sig derfor endnu engang. Det skete i første omgang af to 

delvist modsatrettede kanaler. For det første oprettede man Grundforskningsfonden, der på den ene 

side var en støtte til den grundforskning, der var blevet trængt op igennem 1980‘erne, men som på 
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den anden side samtidig var en mistillidserklæring til såvel universitetsledelserne som 

forskningsrådene. For det andet begyndte man for alvor at diskutere spørgsmålet om 

institutionernes interne ledelse og herunder særligt spørgsmålet om, hvordan det kunne sikres, at der 

blev foretaget interne forskningsprioriteringer, der ikke blot afspejlede lighedshensyn. Det 

resulterede i 1992 i vedtagelsen af en ny universitetslov, der ganske vist bevarede det demokratiske 

princip, men samtidig styrkede universiteternes forskellige ledelsesniveauer og i den forbindelse 

blandt andet indførte den såkaldte instruktionsbeføjelse. Fra politisk side var opfattelsen, at vejen 

dermed igen var banet for en opprioritering af basisbevillingskanalen, hvilket særligt kom til udtryk 

i forbindelse med Undervisningsministeriets plan ‘Universiteter i vækst‘ fra 1994.  

 

Parallelt med disse bevægelser var der imidlertid kommet en ny væsentlig aktør til i forbindelse 

med regeringsskiftet i 1993, hvor der for første gang blev oprettet et selvstændigt 

Forskningsministerium. Ministeriet var fra starten relativt tomt og svagt, men det fik i løbet af få år 

tilkæmpet sig en institutionel position, hvor det blev muligt at påvirke universiteternes forskning, 

der ellers i denne periode i ressortmæssig forstand var underlagt Undervisningsministeriet. Det 

skete i første omgang gennem forsøget på at reformere forskningsrådsstrukturen og i forbindelse 

med formuleringen af en national forskningsstrategi. Begge forsøg endte dog delvist uforløste, men 

de signalerede ikke desto mindre indledningen til en periode, hvor alle dimensioner begyndte at 

komme i spil samtidig i forsøgene på at påvirke størrelsen, fordelingen og anvendelsen af 

basismidlerne. Udviklingen hang således både sammen med nye ideers fortsatte spredning, nye 

aktørers tilkomst og herunder særligt det nye Forskningsministeriums positioneringsbestræbelser og 

ressortopbygning. Undervisningsministeriet udgjorde i den sammenhæng i visse henseender en 

modvægt til disse bevægelser, men det lykkedes dog ikke ministeriet igennem forløbet fra 1995 til 

1998 at udforme en ny fordelingsmodel, der for alvor kunne dreje fokus tilbage mod basismidlerne. 

I 1998 blev universitetsforskningen i stedet overflyttet til Forskningsministeriet, og da 

kontraktstyringen samtidig var begyndt at vinde indpas overalt i den offentlige sektor, blev det 

udviklingskontrakterne, der blev udset til at løse en del af problemet i forhold til basismidlerne. 

Dette nye virkemiddel fik dog i lighed med den nationale forskningsstrategi i første omgang kun 

begrænset styringsmæssig betydning i forhold til anvendelsen af basismidlerne. 

 

Såvel i politiske som i bredere eksterne kredse var opfattelsen derfor, at 1990‘ernes reformer ikke i 

tilstrækkelig grad havde løst udfordringerne relateret til basisbevillingsmodellen. Det nye årtusinde 
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blev således indledt under et stærkt akkumuleret forandringspres, der ikke mindst kom til udtryk i 

forbindelse med processen omkring Forskningskommissionens betænkning. Den forstærkede 

forandringsimpuls, der manifesterede sig i denne forbindelse, blev efterfølgende grebet af den nye 

borgerlige regering, der kom til i 2001, og kom således til at lægge fundamentet for det følgende 

årtis intensive reformaktivitet. Periodens første år var med dette udgangspunkt præget af væsentlige 

forandringer inden for både ledelses-dimensionen og balance-dimensionen. På ledelsessiden blev 

der vedtaget en ny styrelseslov, der endeligt gjorde op med det demokratiske system, og på 

balancesiden blev finansieringssystemet udbygget med en hel række nye strategiske fonde og råd. I 

løbet af få år blev der således til det eksisterende disciplinært orienterede bevillingssystem tilføjet 

en række nye kanaler i form af Rådet for Teknologi og Innovation, Det Strategiske Forskningsråd 

og Højteknologifonden. Dermed skete der også en udvidelse af gruppen af aktører orienteret mod 

innovations- og forvaltningspolitiske ide-systemer, samtidig med at bærerne af mere traditionelle 

universitetspolitiske ideer begyndte at blive marginaliserede i forhold til spørgsmål om 

finansieringssystemets fortsatte udvikling.  

 

Dette var imidlertid kun indledningen til den proces, der for alvor tog fart med 

Globaliseringsstrategien. I årene fra 2006 og frem har der således kunnet observeres en markant 

stigning i tildelingen af offentlige forskningsmidler; en omfattende fusionsproces, der har reduceret 

antallet af universiteter og samtidig stort set har nedlagt sektorforskningen som selvstændigt 

område; introduktionen af den såkaldte UNIK-model; en bibliometrisk baseret tilføjelse til 

basisbevillingsmodellen samt ikke mindst væsentlige forskydninger inden for balance-dimensionen, 

hvor der på overordnet plan er sket en betydelig forskydning fra basismidler mod eksterne midler, 

og hvor der herunder både har været tale om en forskyning fra fri forskning mod strategisk 

forskning og en forskydning fra mindre bevillinger mod større.   

 

Overordnede konklusioner 

Overordnet viser analysen således, hvordan de stærke, idebaserede forvaltnings- og 

innovationspolitiske forandringsimpulser, der særligt har eksisteret fra 1980‘erne og frem, har 

kunnet løbe af tre parallelle dimensioner og derigennem i mange tilfælde har kunnet omgå de mest 

forandringsresistente institutioner i forsøget på at ændre basisbevillingssystemet. Analysen viser 

imidlertid også, hvordan der i størstedelen af perioden har været stærke bærere af mere traditionelle 

universitetspolitiske ideer, der har haft mulighed for at opbløde, afbalancere og i visse tilfælde 



439 

 

blokere for forandringsimpulsernes indflydelse. Ikke desto mindre tegner der sig et overordnet 

billede, hvor en lang række gradvise og ofte marginale forandringsprocesser, der indimellem er 

blevet suppleret med mere abrupte reformer, over tid har akkumuleret sig til afgørende forandringer 

af basisbevillingssystemet som helhed. Det er således karakteristisk for processen, at centrale 

institutioner gennem hele perioden er blevet reproduceret i genkendelige former, men at nye aktører 

og nye opgaver er kommet til og dermed har drejet den institutionelle praksis og tilføjet nye 

institutionelle elementer.  

 

Der blev i kapitel 4 argumenteret for, at finansieringssystemets forskellige elementer kan opfattes 

som eksponenter for universiteternes forskellige opgaver og til dels også som eksponenter for 

forskellige bagvedliggende ide-systemer. I den klassiske Humboldt-inspirerede model, der 

dominerede ved analyseperiodens begyndelse, var der således kun behov for basismidler til at 

understøtte nysgerrighedsdrevet forskning og undervisningens forskningsbasering. Der var derfor 

tale om et simpelt (næsten) en-strenget finansieringssystem indlejret i en bredere kontekst, hvor 

såvel den interne som den eksterne styring var yderst begrænset. Men med nye ideer, nye opgaver 

og nye ‟accountability‟-opfattelser er der særligt siden midten af 1980‘erne kontinuerligt kommet 

nye finansieringsstrenge, nye finansieringsmåder, nye ledelsesformer og nye styringssystemer til, 

der både har resulteret i en udvidelse i antallet af finansieringssystemets lag og i mængden af 

eksterne bindinger af basismidlerne. Der kan her tales om en‟layering‟ af dimensioner og ideer, der 

har ført til en gradvis udvidelse af virkemidlerne rettet mod størrelsen, fordelingen og anvendelsen 

af basismidlerne og som med tiden har skabt et mangegrenet og komplekst finansierings- og 

styringssystem. Parallelt hermed er der også sket en kontinuerlig udvidelse af aktørgruppen med 

interesse for og indflydelse på udformningen af finansieringssystemet rettet mod universiteternes 

forskning. Det er karakteristisk for denne udvidelse af aktørkredsen, at den først og fremmest har 

kunnet konstateres i forhold til bærere af innovations- og forvaltningspolitiske ideer, mens bærere af 

mere klassiske universitetspolitiske ideer særligt i analysens sidste periode er forsvundet 

(Undervisningsministeriet), har ændret karakter (universitetsledelserne) eller er blevet 

marginaliserede (Det Frie Forskningsråd). Overordnet tegnede der sig således et billede, hvor 

samspillet mellem forskellige aktører, forskellige dimensioner og forskellige niveauer frem til 

årtusindeskiftet i visse tilfælde modvirkede politiske forandringsforsøg, men hvor der efter 2001 har 

kunnet observeres indikationer på, at disse aktører, niveauer og dimensioner i højere grad har spillet 

sammen og forstærket hinanden.   
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Dykkes der et lag længere ned, har processen imidlertid ikke været helt så entydigt fremadskridende 

som ovenstående billede kunne indikere. Inden for de enkelte dimensioner og perioder har 

udviklingen således været præget af bevægelser, hvor der i mange tilfælde er blevet taget to skridt 

frem og ét tilbage. Ligeledes har der kunnet findes mange eksempler på mislykkede og delvist 

mislykkede forandringsforsøg. Når blikket sænkes fra systemniveauet til det faktiske virkemiddel-

niveau, bliver det derfor tydeligt, hvordan det, der på aggregeret niveau ligner idebaserede 

konvergensprocesser, i praksis består af summen af en række mindre entydige forandringer, hvor 

forskellige typer af specifikke policy-ideer er blevet afprøvet, kasseret, omformet og kombineret 

med allerede eksisterende institutionelle elementer. Dermed kan der tales om et væsentligt element 

af oversættelse og divergens, hvad angår overførslen og implementeringen af specifikke policy-

ideer. Der kan ligeledes tales om processer, hvor uintenderede konsekvenser af forandringer i 

mange tilfælde har affødt nye delvist modsatrettede initiativer. Netop disse forhold blev tydeligt 

illustreret i forbindelse med de to indlejrede case-studier med fokus på forsøgene på at udforme nye 

sæt af kriterier for fordelingen af basisbevillingerne.  

 

Trods disse vanskeligheder med at importere ideer på virkemiddelniveau bliver det samlede 

udviklingsbillede alligevel ét, hvor de overordnede ide-systemers indflydelse træder tydeligt frem. 

På aggregeret niveau har der således været tale om en relativt entydig bevægelse, der særligt kan 

forklares med to forhold. På den ene side har der været en overordnet dobbelt forandringsimpuls 

med udspring i både innovationspolitiske- og forvaltningspolitiske ide-systemer, der har været så 

stærk og har genereret så stort kontekstuelt pres, at den har medvirket til at sikre en kontinuerlig 

udvidelse af aktørgruppen og en tilsvarende udvidelse af udvalget af tilgængelige specifikke policy-

ideer. På den anden side har der været tale om et eksisterende institutionelt system, hvor 

forandringsimpulserne har kunnet løbe af forskellige dimensioner og hvor der har været gode 

muligheder for at gennemføre gradvise forandringer i form af tilføjelser og forskydninger, der over 

tid har akkumuleret sig til en omformning af systemet som helhed.  

 

Basisbevillingerne, der tidligere i helt overvejende grad var garanten for den frie individbaserede 

forskning samt sikringen af en bred vidensbase og en solid forskningsbasering af undervisningen, er 

i denne proces i stigende omfang blevet rettet mod (delvist) nye formål, der i stort omfang har 

udvidet mængden af fordringer på denne bevillingstype. Basisbevillingerne er således igennem 
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perioden som helhed gået fra at være midler, der blev ført gennem systemerne mere eller mindre 

pro persona, til midler der i højere grad går til universitetsledelserne på forskellige niveauer og/eller 

på forhånd er bundet til andre formål. Over tid er der således gennem finansieringssystemet sket en 

markant forskydning væk fra den individuelle forsker og de små forskningsgrupper uden for 

prioriterede områder, hvilket blandt andet har været med til at erodere fundamentet for den 

forskningsbaserede undervisning på mange områder. Dermed understreges afhandlingens 

indledende pointe: at basismidler ikke er noget statisk fænomen, der per definition er bundet til 

finansieringen af bestemte (klassiske) universitetsopgaver, men derimod en type af midler, der kan 

rettes mod mange forskellige formål, og hvis rolle og funktion ændres, når den styrings- og 

finansieringsmæssige kontekst, de indgår i, forandres. Som det blev nævnt i kapitel 11 med 

henvisning til Kristensen (2007: 11), kan et centralt begreb som basismidler, når det reaktiveres i en 

ny institutionel kontekst, dermed komme til at betyde noget helt andet end det, den klassiske 

forståelse af begrebet lægger op til. Men selv når dette sker, hentes der således stadig semantisk og 

retorisk energi fra de opfattelser, der knytter sig til de traditionelle ideer og institutioner.  

 

Overordnet kan der derfor tales om en omformning af selve basisbevillingssystemet, hvor de 

institutionelle strukturer i vidt omfang er blevet bevaret, men hvor institutionerne alligevel i 

stigende omfang er blevet rettet mod nye mål. Der har imidlertid ikke bare været tale om en 

omformning i den forstand, at eksisterende institutioner i visse henseender er blevet transformeret, 

så de understøtter nye ideer og mål for nye aktører, men også om en delvis opløsning af selve 

basisbevillingsbegrebet. Kampen om basismidlerne har således ikke kun drejet sig om de faktiske 

forskydninger mellem forskellige virkemidler og bevillingskanaler, men også om selve definitionen 

af, hvad basismidler er, og hvordan de opgøres. Dette har særligt kunnet iagttages i det seneste årti, 

hvor der er kommet en lang række bevillingsmæssige mellemkategorier frem, der i stigende grad 

har udvisket grænsen mellem basisbevillinger og eksterne midler.  

 

 

Vurdering af den teoretiske ramme  

Det blev i det teoretiske kapitel fremhævet, at der inden for den historisk institutionelle ramme i 

løbet af det seneste årti er gjort store fremskridt i forhold til på den ene side at inddrage ideers 

betydning som forandringsimpulser, og til på den anden side at karakterisere forskellige former for 

evolutionær institutionel forandring. Det blev imidlertid også fremhævet, at mulighederne for at 
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kombinere disse to forgreninger inden for den historiske institutionalisme kun i meget ringe grad 

var blevet udforsket - til trods for at flere teoretikere havde fremhævet netop dette sub-felt som et af 

de mest forskningsmæssigt interessante at forfølge inden for institutionsanalysen (Beland 2007, 

Steinmo 2008; Carstensen 2011b). Afhandlingens analyseramme kan i dette perspektiv anskues som 

et forsøg på at udforske ovennævnte felt, og den valgte tilgang kan i den forbindelse ses som et 

konkret bud på, hvordan disse to teoretiske retninger kan kombineres som udgangspunkt for 

empiriske undersøgelser.  

 

Overordnet er det vurderingen, at denne kombination af perspektiver har vist sig frugtbar i den 

gennemførte analyse. I forhold til traditionelle historisk institutionelle perspektiver er der således 

særligt tre områder, hvor denne tilgang repræsenterer bidrag til teoretiske videreudviklinger. Det 

gælder i forhold til synet på ideers karakter; det gælder i forhold til fokuseringen på gradvis 

forandring og inddragelsen af aktørperspektivet; og det gælder i forhold til fokuseringen på 

betydningen af samspillet mellem forskellige forandringsdimensioner.  

 

Det er således blevet vist, hvordan en opfattelse af ide-systemer som elastiske og løst koblede 

netværk af forskellige specifikke policy-ideer, som modsætning til Halls gensidigt udelukkende 

paradigmer, tillader nuancerede beskrivelser og forklaringer, der bevæger sig ud over den simple 

skelnen mellem kontinuitet og revolutionær institutionel forandring. Dermed åbnes der op for 

analyser med blik for, hvordan forskellige ide-systemer og forskellige specifikke policy-ideer kan 

indgå i komplekse samspil med eksisterende institutioner og aktører, og hvordan disse samspil kan 

resultere i gradvise institutionelle forandringer med inddragelse af både nye og gamle ideer. Netop 

fordi de eksisterende institutioner i de fleste tilfælde ændres igennem dette komplekse samspil, vil 

der oftere være tale om gradvise forandringer end mere abrupte institutionelle udskiftninger. 

 

Dermed tilbyder tilgangen også et blik på aktørers selvstændige betydning som ‘bricoleurs‘ og 

oversættere i disse overvejende evolutionære forandringsprocesser. Det bliver i den forbindelse vist, 

hvordan aktører på den ene side er afhængige af ideer for at kunne anvise nye veje fremad, men på 

den anden side også hvordan de justerer og reformulerer disse ideer i mødet med den politiske 

kontekst og de eksisterende institutioner. Den politiske handling er med andre ord motiveret af 

ideer, men de mål, der i forskellige processer bliver artikuleret, må i mødet med konkurrerende 

ideer og eksisterende institutioner igennem feed-back mekanismer genovervejes og omformes, 
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således at resultatet i mange tilfælde bliver ganske anderledes end det, de oprindelige ideer 

foreskrev. Tilgangen har ligeledes vist, hvordan aktører ved at arbejde sig rundt om elementer, der 

ikke kan ændres, og ved at påvirke elementer, der kan, får mulighed for at skabe forandring 

indenfor de eksisterende strukturer og institutioner, der på samme tid virker både begrænsende og 

mulighedsskabende. Det har dermed i en lang række tilfælde vist sig, at aktører, når de ikke har haft 

held med et frontalt angreb på eksisterende institutioner, i stedet ved hjælp af ‟layering‟ og 

differentieret vækst af forskellige elementer på anden vis har kunnet komme igennem med de 

ønskede ændringer. I den forbindelse er det også blevet vist, hvordan skift i aktørsammensætningen 

mellem aktørgrupper med forskellig idemæssig bias afgørende kan påvirke muligheden for at 

gennemføre institutionelle forandringer.  

 

Tilgangen har ligeledes været med til at understrege, hvordan eksistensen af parallelle dimensioner 

kan udnyttes strategisk af forskellige aktører i forsøget på at gennemføre eller forhindre 

forandringer.  Dermed bliver det tydeligt, hvordan det i forbindelse med meget komplekse systemer 

fra politisk side kan udnyttes, at forandringsimpulser kan føres af flere veje for at nå samme mål. 

Disse dimensioner kan i nogle tilfælde spille sammen og forstærke hinanden, men de kan også i 

andre tilfælde gensidigt begrænse effekten af gennemførte forandringer. Tilgangen har dermed 

tydeliggjort, hvordan forandringer, der sker gradvist og delvist usynligt inden for forskellige 

parallelle dimensioner og inden for en genkendelig institutionel struktur, alligevel over tid kan få 

transformative konsekvenser. Gradvise institutionelle forandringer kan således over tid‟add up to 

major historical discontinuities‟ som Streeck og Thelen har formuleret det (Streeck & Thelen 2005: 

18).  

 

Endeligt har den overordnede teoretiske tilgang gjort det muligt at vise, hvordan ideer på system-

niveau kan være stærke ‘drivere‘ for forandring, men at disse forandringer på et mere specifikt 

policy-virkemiddel niveau ofte er præget af vilkårlighed i selve udvælgelses- og oversættelses-

processerne. Det er i den sammenhæng ligeledes blevet tydeligt, at der ved siden af de overordnede 

langsigtede idebaserede udviklingstendenser har kunnet observeres en række mere kortsigtede, 

tilbagevendende impulser til institutionel forandring. Der har her været tale om, at utilsigtede 

konsekvenser af tidligere ændringer har givet anledning til nye ændringer (Grønbæk 2001: 269). 

Dermed er det også blevet vist, hvordan relativt klare tendenser i det store billede, kan være 

resultatet af en lang række mindre entydige delforandringer.  Der kan således på samme tid tales om 
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idebaserede konvergensprocesser på overordnet niveau, og et billede af vilkårlighed og divergens 

på konkret virkemiddel-niveau. 

 

Den anvendte teoretiske ramme har imidlertid også en række klare begrænsninger. Først og 

fremmest er der ikke tale om nogen prediktiv teori, der kan anvendes til at forudsige udfaldet af 

forskellige forandringsforsøg. Analysemodellen fremhæver ganske vist en række faktorer, der 

tillægges særlig betydning, men det er først i mødet med empirien, at den for alvor kan vise sin 

styrke. Det er således et centralt udgangspunkt, at afvejningen af betydningen af disse faktorer ikke 

kan foretages på forhånd. Det er derfor nødvendigt gennem analysen at bibeholde en åbenhed over 

for, at forskellige faktorer i forskellige forløb kan have forskellig betydning.  

 

Fordelen ved en model af denne karakter er, at det bliver muligt at gennemføre detaljerede analyser 

af politiske beslutningsforløb, hvis udfald sjældent bestemmes af en enkelt forklaringsfaktor, men 

snarere af en kombination af forskellige forhold. Det er til gengæld en klar begrænsning, at det ikke 

er muligt at sige noget præcist om, hvor vigtige de forskellige faktorer er relativt set. Konklusionen 

bliver i tråd hermed; nemlig at faktorerne er supplerende, og at institutionel forandring er et 

komplekst fænomen (Holm-Pedersen 2003: 258). Dette har også betydning for muligheden for at 

generalisere analysens resultater, hvor der i forhold til lignende forløb eller cases snarere bør tales 

om ligheder og sammenfald i tendenser end direkte overførsel af konklusioner og identificeringen 

af lovmæssighedslignende forhold.   

  

Endeligt skal der også fremhæves en begrænsning, der knytter sig til afhandlingens overordnede 

fokus på formelle institutioner og forandringer af disse. Selvom der med den valgte analyseramme 

kan tales om et skærpet fokus på små og delvist usynlige forandringsprocesser, er der ikke desto 

mindre i højere grad tale om et fokus på forandringer i strukturer og i mindre grad på forandringer i 

faktisk adfærd. Overordnet er der imidlertid god grund til at antage, at særligt ændringer i 

bevillingsstrukturer vil have klare implikationer for faktisk adfærd, da fordelingen af midler alt 

andet lige er væsentligt vanskeligere at afkoble end andre typer af styring.  
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Perspektivering  

Som afhandlingen har vist, er man i Danmark gennem de seneste årtier gået relativt langt i 

omformningen af basisbevillingssystemet. Dette er sket i overensstemmelse med udviklingen i den 

øvrige vestlige verden, hvor der hånd i hånd med stigende global konkurrence og en stadig 

voksende udbredelse af både innovationspolitiske og forvaltningspolitiske ideer er kommet større 

og større tiltro til ideen om, at universitetssystemer, der finansieres gennem konkurrence- og output-

mekanismer, vil udvise højere effektivitet og produktivitet end systemer med mindre eller ingen 

brug af disse incitamenter og mekanismer (Auranen & Nieminen 2010: 822). At det forholder sig 

sådan er imidlertid langtfra veldokumenteret. Den tilgængelige viden om effekterne af forskellige 

finansieringsarrangementer er stadig mangelfuld, tvetydig eller helt fraværende, og spørgsmålet om, 

hvordan finansieringssystemer rettet mod universitetsforskningen bør udformes, fremstår derfor 

stadig i høj grad uafklaret.  

 

Der er således i almindelighed grund til varsomhed, når der gennemføres ændringer i 

forskningsfinansierings-systemer, og der kan argumenteres for, at denne varsomhed især må 

udvises i forhold til velfungerende systemer, hvor der er meget at tabe. Disse generelle pointer 

synes derfor at have stor vægt i en dansk kontekst, hvor det akademiske system igennem årtier har 

præsteret overraskende godt, når udbyttet gøres op i form af publikationer og citationer. Den danske 

førerposition på dette felt blev, som kapitel 8 viste, allerede dokumenteret i 1980‘erne. Disse 

undersøgelser er senere blevet gentaget i en række tilfælde, og resultatet har hver gang været det 

samme. Danmark har siden 1970‘erne konsistent placeret sig blandt de allerhøjest rangerende lande 

i verden. Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at det er et billede, der har tegnet sig generelt 

på tværs af forskningsområder, selvom nogle områder naturligvis har klaret sig bedre end andre (se 

eksempelvis Nordforsk 2010 for nogle af de nyeste opgørelser på dette område). Det offentlige 

danske forskningssystem har således præsteret i et omfang, hvor der i en nordisk kontekst er blevet 

talt om et dansk paradoks, som ikke umiddelbart har kunnet forklares i bevillingsudvikling eller 

skiftende finansierings- og styringsmæssige forhold (Nordforsk 2010). Det gælder i den 

sammenhæng, at de gode placeringer både er opnået under 1970‘ernes rene basisbevillingsmodel, 

under 1980‘ernes kraftige forskydning mod strategisk forskning og under 1990‘ernes og 2000‘ernes 

kontinuerlige udvidelse af antallet af styrings- og finansieringsinstrumenter. Dog er det endnu for 

tidligt at sige noget særligt præcist om konsekvenserne af de forandringer, der er blevet gennemført 

efter 2006, fordi publikations- og citationseffekter tager tid om at slå igennem.  
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Samlet set har der således været tale om en udvikling, der til en vis grad burde aflive myten om, at 

et lille land ikke kan klare sig godt på alle forskningsområder, og at forsøg på dette resulterer i et for 

tyndt lag midler over hele linjen og deraf generelt faldende kvalitet. Der har samtidig ligeledes 

været tale om en udvikling, der stiller spørgsmålstegn ved opfattelsen af, at det i sig selv er et 

problem at have et pluralistisk forskningsfinansierings-system med mange parallelle målsætninger 

og kanaler og mange små bevillinger – i hvert fald så længe vurderingskriteriet udelukkende holdes 

på det akademiske output.   

 

I de senere år har det dog heller ikke været hensynet til den akademiske produktivitet og kvalitet, 

der først og fremmest har været lagt til grund for reformforsøg. Det har i langt højere grad været 

ønsket om at skabe en højere grad af videnspredning og et stærkere samarbejde mellem 

universiteter og virksomheder for derigennem at sikre en fortsat national velstandsudvikling. Det er 

imidlertid også i forhold til disse målsætninger særdeles usikkert, om de gennemførte reformer fører 

til de ønskede resultater. Til gengæld er det åbenlyst, at der eksisterer et ‘trade off‟ mellem hensynet 

til store, strategiske, erhvervsrettede, forskningsmæssige satsninger og sikringen af en bred 

vidensbase og et solidt fundament for den forskningsbaserede undervisning, der stadig i store dele 

af litteraturen (jf. kapitel 4) fremhæves som den vigtigste videnspredningskanal i forhold til 

universiteternes forskning. Særligt i et system som det danske, hvor der i forhold til alle akademiske 

parametre præsteres godt, kan der således argumenteres for, at der med fortsat opprioritering af 

strategiske forskningsområder på bekostning af det brede vidensberedskab vil blive gamblet med en 

dokumenteret styrkeposition – og at det vel at mærke vil ske i forfølgelsen af en meget usikker 

gevinst.  

 

På den anden side skal det imidlertid også fremhæves, at alle hidtidige dommedagsprofetier i 

forhold til kvaliteten af dansk forskning har vist sig at være forkerte. Eksempelvis kunne 1980‘ernes 

drejning mod strategisk forskning ikke umiddelbart aflæses negativt på omfanget og kvaliteten af 

det akademiske output trods mange spådomme om netop dette. Der er således en indikation på, at 

der trods drejninger i finansieringsinstrumenter stadig findes et betydeligt spillerum for det 

akademiske system som helhed, og at den danske styrkeposition besidder en robusthed, der gør at 

den har kunnet bestå under ganske forskellige finansierings- og styringsmæssige forhold. Fordi det 
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har forholdt sig sådan tidligere, kan man dog ikke nødvendigvis konkludere, at aktuelle advarsler 

mod udviklingen derfor også er ubegrundede.  

 

Når der i en dansk kontekst kan argumenteres for, at der er grund til at udvise ekstra varsomhed i 

forhold til fortsatte forandringer i den retning, der har været dominerende i de senere år, hænger det 

ikke mindst sammen med karakteren af det opståede finansierings- og styringssystem med 

indflydelse på universitetsforskningen. Som analysen har vist, er der fra politisk side i vidt omfang 

blevet gennemført forandringer indenfor forskellige dimensioner i de seneste årtier i forfølgelsen af 

samme overordnede mål. Dette er en politisk strategi, der har givet god mening i forhold til at 

imødegå universitetssektorens iboende inerti. I en række år var strategien imidlertid mindre effektiv, 

fordi det akademiske samfund havde gode muligheder for at opbløde forandringers effekt andre 

steder i systemet end der, hvor de blev gennemført. Disse forhold har gennem årtier sikret en høj 

grad af kontinuitet i et system, der ellers har været under stærkt forandringspres. I det nuværende 

system, hvor nogle af de tidligere modvægte synes at være forsvundet, er ønsket om at gennemføre 

samtidige forandringer af flere dimensioner til gengæld blevet til en strategi, der rummer farer for 

overstyring. Overstyring kan eksempelvis blive resultatet, når der parallelt skabes gennembrud på 

flere dimensioner, hvor forskellige aktørgrupper ikke længere modarbejder hinanden, men snarere i 

visse tilfælde forstærker hinandens bestræbelser på at skabe ændringer. De samme institutionelle 

karakteristika, der tidligere har gjort det muligt at afbøde konsekvenser af forandringer, kan således 

nu betyde, at fremherskende tendenser kan blive forstærket mere end ønskeligt. Men fordi 

forandringerne typisk sker gradvist, over en længere periode, og via tre delvist koblede spor, kan 

konsekvenserne blive svære at identificere for både beslutningstagere og øvrige aktører, hvilket kan 

gøre det vanskeligt at få bremset op i tide, hvis der opstår alvorlige ubalancer i systemet som 

helhed. Sidstnævnte hænger ikke mindst sammen med, at eventuelle skadevirkninger formentlig 

først for alvor vil kunne observeres adskillige år efter gennemførelsen af de forandringer, der 

forårsager dem. 

 

I tillæg til dette behov for at udvise varsomhed med yderligere forandringer er der derfor ligeledes 

grund til i højere grad end for indeværende at anlægge et helhedsperspektiv på gennemførelsen af 

institutionelle ændringer. Der er således i forbindelse med forandringer behov for at fokusere på 

samspillet mellem den lange række af eksisterende styrings- og finansieringsmæssige instrumenter, 

der henholdsvis kan styrke og svække hinanden under forskellige omstændigheder. Det gælder i 
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den sammenhæng særskilt, at forandringer, der isoleret set fremstår velbegrundede, alligevel kan 

føre til uintenderede negative effekter, når de indsættes i et samlet institutionelt system, hvor der 

allerede findes stærke incitamenter til adfærdsændringer på alle betydende niveauer.       

 

Behov for bedre vidensgrundlag 

Som ovenstående understreger, knytter der sig således betydelig usikkerhed til spørgsmål om 

finansieringssystemers udformning og konsekvenserne af forskellige bevillings- og 

styringsmæssige valg. Dette kalder i sig selv på yderligere undersøgelser for at forbedre grundlaget 

for fremtidig politikudformning på området. Dertil kommer, at centrale skillelinjer mellem 

forskellige bevillingstyper i stigende grad opløses, som analysen også har vist. I manglen på klart 

definerede kategorier af forskellige bevillingstyper truer denne udvikling i stigende grad med at 

reducere værdien af de opgørelser over balancer mellem basismidler og eksterne bevillinger, der 

ellers ofte er omdrejningspunkter i politiske diskussioner om finansieringssystemets fortsatte 

udvikling. Det kan således have uheldige konsekvenser for grundlaget for fremadrettede 

beslutninger om udformningen af basisbevillingssystemet, når kategoriseringen af forskellige 

bevillingstyper kommer til at fremstå arbitrær eller politisk bestemt i forsøget på at fremme et 

bestemt billede af udviklingen. Som allerede nævnt er det i den forbindelse karakteristisk, at 

basismidler som oftest fremstår som et politisk plusord, og at der derfor gøres store bestræbelser på 

at kategorisere flest mulige midler som sådanne.   

 

Der er dog også en række forhold, der knytter sig mere specifikt til denne afhandlings analyse som 

ligeledes understreger et behov for skabelsen af et bedre vidensgrundlag som udgangspunkt for 

fremadrettede beslutninger om basisbevillingssystemets udformning i en dansk kontekst. Det 

gælder således, at afhandlingen bygger på summeringen af en lang række enkelttrends, der hver 

især hviler på et datagrundlag af meget varierende kvalitet. Der er ikke grund til at tro, at denne 

usikkerhed i forhold til enkelte punkter ændrer afgørende på analysens overordnede konklusioner. 

Det peger imidlertid alligevel på et meget væsentligt behov for tilbundsgående analyser af de 

forskellige enkeltelementer, der i indgår i denne brede analyse.  

 

Der synes i den sammenhæng ikke mindst at være behov for at undersøge effekten af henholdsvis 

små og store bevillinger. Der er i en nylig evaluering af virkemidlet forskningsprojekter gennemført 

af Center for Forskningsanalyse for Forsknings- og Innovationsstyrelsen indikationer på, at der kan 
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være gode argumenter for en tilbagevenden mod mindre projekter. Det fremgår eksempelvis af 

evalueringen, at måler man på antallet af peer review-artikler pr. million bevilligede kroner, så får 

man tilsyneladende mere forskning for pengene gennem små forskningsbevillinger end gennem 

store. At effekten af en mindre bevilling i nogle tilfælde kan være større for 

hovedbevillingsmodtageren end effekten af en stor bevilling bekræftes i evalueringen også i 

interviewene med bevillingsmodtagerne. En mindre bevilling på 500.000 kr. til én forsker kan 

sagtens generere karrierefremmende effekter – ikke bare publikationer, men også samarbejde, 

anerkendelse, eksponering mv. – og kan dermed få stor betydning for den pågældende, lyder 

argumentet. Endelig fremhæves det også på baggrund af udsagn fra de interviewede 

forskningsrådsmedlemmer, at små bevillinger anses som værende vigtige for forskningen (Bloch et 

al 2011). Som det blev fremhævet i kapitel 4 har en nylig svensk undersøgelse fremlagt tilsvarende 

konklusioner (Sandström et al 2010), og eftersom netop denne forskydning mod store bevillinger er 

et hovedelement i omformningen af basisbevillingssystemet, er der gode grunde til at se endnu 

grundigere på effekten, end det allerede er gjort. Det gælder i den sammenhæng for den ovennævnte 

danske evaluering, at dette spørgsmål blot var ét blandt flere, og at der derfor stadig er behov for en 

mere fokuseret undersøgelse af netop effekterne af bevillingsstørrelse, der evt. kunne bredes ud, så 

den også kom til at omfatte de øvrige bevilgende organer i den danske struktur.  

 

Endelig gælder det ligeledes, at en bred analyse, som den her gennemførte, i sagens natur tegner et 

billede, der i mange henseender udgør et gennemsnit af udviklingstrækkene på tværs af sektoren, og 

at den dermed i en vis forstand slører de meget betydelige forskelle, der kan identificeres mellem 

forskellige områder. Derfor er der ligeledes i høj grad behov for flere institutions-, hovedområde- 

og fagområde-orienterede analyser af samme karakter som denne, der i højere grad kan bidrage til 

at belyse den heterogenitet, der præger området. Det aggregerede billede, som afhandlingen tegner, 

dækker således over et særdeles differentieret system, hvor der på tværs af institutioner, 

hovedområder, forskningsfelter og fag kan observeres meget betydelige variationer i balancen 

mellem basismidler og eksterne midler, i balancen mellem fri og strategisk forskning, i balancen 

mellem store og små bevillinger og i graden af både intern og ekstern styring.  
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Appendix A: Tids-serier for den analyserede periode som helhed 

 

I dette appendix præsenteres en samlet oversigt de tidsserier, der har været vist i uddrag i 

afhandlingens forskellige kapitler. Dermed gives der en kortfattet præsentation over centrale 

samlede udviklingstræk for den analyserede periode som helhed. Der vil med dette udgangspunkt i 

det følgende blive redegjort for udviklingen i de samlede offentlige bevillinger til forskning såvel i 

faste priser som i pct. af BNP. Der vil ligeledes blive redegjort for udviklingen i balancen mellem 

basismidler og eksterne midler, ligesom der vil blive set på udviklingen i fordelingen mellem såvel 

hovedområder som forskningsart. Tidsserierne går desværre kun frem til 2006 (se nærmere i kapitel 

5 for forklaring på dette), men hvor der er interessante, nyere tilgængelige tal, vil disse blive omtalt 

i teksten i forbindelse med de enkelte figurer.   

 

Udvikling i de samlede offentlige forskningsudgifter 

Når blikket rettes mod de samlede offentlige forskningsudgifter er det interessant at bemærke, at der 

såvel for universiteterne som for det samlede offentlige forskningssystem er tale om næsten ubrudt 

vækst gennem fire årtier. Som figur 32 nedenfor viser har pilen bortset fra en kort periode mod 

slutningen af 1970‘erne kun peget opad i forhold de samlede offentlige forskningsudgifter. I 

perioden efter 2006 er denne tendens forstærket yderligere for universiteternes vedkommende. Som 

følge af Globaliseringsmidler er de offentlige midler til forskningen således steget med ca. 40 pct. i 

perioden fra 2006 til 2010. Der er dog næppe tvivl om at denne stigningstakt er ved at nærme sig 

enden. Forskningsinvesteringerne er således under pres på grund af såvel finanskrise, offentlige 

budgetunderskud og det snarlige udløb af globaliseringsmidlerne. Det bliver derfor en stor 

udfordring at opretholde og forøge investeringerne i den offentlige forskning i de kommende år for 

at opretholde både kvalitet og bredde i forskningen. Aktuelt er der således tale om besparelser på 

både forskning og uddannelse i forhold til globaliseringsaftalens ambitionsniveau, fordi der som 

følge af genopretningsaftalen sættes færre midler af end oprindeligt planlagt med henvisning til 

finanskrisens indvirkning på BNP-udviklingen.  
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Figur 32. FoU-udgifter i den offentlige sektor fordelt på institutionstype, 1967-2006, mio. kr. 

Faste 2006-priser 

 
Det samme vækst-billede gentager sig i figur 33, hvor der frem for et fokus på de samlede udgifter i 

absolutte tal ses på udviklingen som pct. af BNP – om end stigningstakten her har været mere 

beskeden. I denne figur kan også udviklingen i den private forskning aflæses, og det er her tydeligt, 

at der i perioden fra 1980 og frem har været en kraftig vækst i de private danske 

forskningsinvesteringer, men også at dette er sket fra et relativt lavt udgangspunkt. I forhold til 

perioden efter 2006 skal det fremhæves, at Barcelona-målsætningen, om at de samlede private og 

offentlige forskningsinvesteringer i 2010 skulle lande på mindst 3 pct. af BNP, blev nået, og at det 

endda en kort overgang blev overopfyldt som følge af finanskrisen og det deraf faldende BNP.      

 

Figur 33: Samlede FoU-udgifter i Dk i procent af BNP fordelt på hovedsektor, 1967-2006
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Balancen mellem basismidler og eksterne midler 

I forhold til balancen mellem basismidler og eksterne midler viser figur 34 hvordan andelen af 

eksterne midler fra et relativt lavt niveau omkring 10-15 pct. igennem det meste af 1970‘erne, i 

løbet af det næste årti kom til at stige kraftigt. Udviklingen kulminerede omkring 1994, hvor 

andelen af eksterne midler nåede et niveau omkring de 35 pct. Derefter fulgte en relativt stabil 

periode frem til 2002 inden der igen frem til 2006 igen kunne konstateres et fald i andelen af 

eksterne midler. I perioden efter 2006, der ikke er dækket af denne tidsserie, er der klare 

indikationer på, at andelen af eksterne midler igen er steget betragteligt. Jf. kapitel 10 opgør Danske 

Universiteters statistik-beredskab den eksterne andel til at ligge på 44 pct. i 2010. Dette tal er dog 

ikke umiddelbart sammenligneligt med opgørelserne i tidsserierne inden på grund af såvel fusioner 

som ændrede opgørelses-metoder. At der har været en markant stigning i løbet af disse fire år, er 

der dog næppe tvivl om. Som kapitel 10 også viste, er det dog en tendens, der dækker over meget 

store variationer mellem institutioner, hovedområder og fag. Dertil kommer ligeledes, at der i denne 

periode i stigende grad er sket en opløsning af selve basisbevillingsbegrebet, hvilket også bidrager 

til usikkerheden om den reelle balance mellem forskellige bevillingstyper.     

 

 

Figur 34. Andel af FoU-udgifterne i den offentlige sektor, der er eksternt finansieret; andele 

for de enkelte institutionstyper og samlet for den offentlige sektor, 1973-2006. Procent. 
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Balancen mellem hovedområder 

Når der ses på udviklingen i fordelingen i de samlede forskningsudgifter mellem de videnskabelige 

hovedområder tegner der sig et billede af ganske store udsving fra år til år inden for mange 

områder. Af de større og lidt tydeligere tendenser, som figur 35 illustrerer, er der især tre, der træder 

frem: en kraftig vækst for samfundsfag og humaniora op igennem 1970‘erne; et markant fald i 

naturvidenskab i perioden fra 1997 til 2006 og en tilsvarende vækst inden for sundhedsvidenskab i 

samme periode.  

 

Figur 35. FoU-udgifter i den offentlige sektor fordelt på videnskabelige hovedområder, 1967-

2006. Procent. 

 

 
 

 

I forhold til perioden efter 2006 er der netop opgjort nye tal fra Danmarks Statistik for perioden 

frem til og med 2009.  De viser jf. figur 36 lidt overraskende et fortsat fald inden for naturvidenskab 

og teknisk forskning og en tilsvarende fortsat stigning i forhold til sundhedsvidenskab. Den 

sundhedsvidenskabelige forskning udgjorde således alene 1/3 af den samlede offentlige forskning i 

2009. I 2002 var den tilsvarende andel lige under ¼, så der er altså tale om en ganske markant 

forskydning på dette punkt.  
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Figur 36: Offentlige forskningsomkostninger (FoU) fordelt på videnskabelige hovedområder, 

2007-2009. Procent  

 

  År 2007  År 2008  År 2009  

Naturvidenskab  21,7  21,9 20,2  

Teknisk Videnskab  11,6  13,1  13,5  

Sundhedsvidenskab  30,8  32,4  33,1  

Jordbrugs- og veterinærvidenskab  10,6  7,8  8,2  

Samfundsvidenskab 16,7  16,3  17,1  

Humaniora  8,7  8,6  7,9  

 

Kilde: Danmarks Statistik 2011 

 

 

Balancen mellem forskningstyper 

Endelig viser figur 37 den sidste samlede tids-serie med udviklingen over tid i fordelingen af den 

samlede offentlige forskningsindsats mellem grundforskning, anvendt forskning og 

udviklingsarbejde.  

 

Figur 37. FoU-aktiviteten i den offentlige sektor fordelt på forskningsart, 1967-2006. Procent. 
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Der er her tale om et lidt overraskende billede jf. de mange bekymringer, der gennem tiden er blevet 

ytret i forhold til grundforskningens kår. Det viser sig, at grundforskningsandelen i store træk 

faktisk har været stigende frem til slutningen af 1990‘erne og derefter har været relativt stabil på et 

højt niveau. Der er imidlertid i forhold til disse tal af flere årsager grund til at tolke med en 

betydelig varsomhed. Generelt er der således enighed om, at Frascati-manualens opdeling mellem 

grundforskning og anvendt forskning, der ligger bag disse tal, i de fleste tilfælde er 

uhensigtsmæssig (jf. diskussionen i kapitel 4). Derudover kan der jf. Stokes (1997) være sket 

forskydninger indenfor grundforskningskategorien fra den rene erkendelsesorienterede 

grundforskning i retning af mere anvendelsesorienteret grundforskning, uden at det vil kunne 

aflæses i statistikken.   
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Appendix B: Dansk resumé 

 

‘Kampen om basismidlerne‘ er et forsøg på at karakterisere og forklare formen, indholdet og 

retningen i de forandringer, der har præget udviklingen af det danske basisbevillingssystem i 

perioden fra 1968 til 2010. Dette sker med udgangspunkt i en historisk institutionel ramme, hvor 

der i løbet af det seneste årti er gjort store fremskridt i forhold til på den ene side at inddrage ideers 

betydning som forandringsimpulser, og til på den anden side at karakterisere forskellige former for 

evolutionær institutionel forandring. Mulighederne for at kombinere disse to forgreninger er 

imidlertid kun i meget ringe grad blevet udforsket - til trods for at flere teoretikere har fremhævet 

netop dette sub-felt som et af de mest forskningsmæssigt interessante at forfølge inden for 

institutionsanalysen. Afhandlingens analyseramme kan i dette perspektiv anskues som et forsøg på 

at udforske ovennævnte felt, og den valgte tilgang kan i den forbindelse ses som et konkret bud på, 

hvordan disse to teoretiske retninger kan kombineres som udgangspunkt for empiriske 

undersøgelser.  

 

Med afsæt i en gennemgang af udviklingen af forskningsfinansierings-systemer i et internationalt 

universitetspolitisk perspektiv afgrænser afhandlingen fem overordnede ide-systemer, der i den 

empiriske analyse bidrager til forklaringen af det danske systems evolution. Med dette 

udgangspunkt peger afhandlingens analysemodel på en række centrale forklaringsfaktorer i forhold 

til at forstå såvel form som indhold i de forandringer, der har kunnet observeres i en dansk kontekst. 

Analysemodellens udgangspunkt er i den forbindelse, at samspillet mellem de udvalgte faktorer kan 

bidrage til at forklare, hvorfor der i forhold til udformningen af forskningsfinansierings-systemer 

oftere er tale om gradvise forandringer end mere gennemgribende og abrupte institutionelle 

ændringer. Det er imidlertid i den forbindelse et centralt argument, at akkumulationen af mindre 

tilføjelser og forskydninger inden for finansieringssystemet over tid alligevel kan akkumulere sig til 

ganske afgørende forandringer i institutionel praksis, selv om det sker inden for en genkendelig 

institutionel struktur.   

 

Analysen er med dette udgangspunkt gennemført på baggrund af en tidsmæssig opdeling, der i 

grove træk svarer til 1970‘erne, 1980‘erne, 1990‘erne og 2000‘erne og en tematisk opdeling mellem 
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tre forskellige forandringsdimensioner. Der skelnes i den forbindelse mellem forandringer i 

kriterierne for fordelingen af basismidler, forandringer i balancen mellem basismidler og andre 

forskningsmidler, og endeligt forandringer i såvel den interne som den eksterne styring af 

universiteterne med henblik på at påvirke fordelingen og anvendelsen af basismidlerne.  

 

Overordnet viser analysen med dette udgangspunkt, hvordan en lang række gradvise og ofte 

marginale forandringsprocesser, der er løbet gennem disse forskellige dimensioner – og indimellem 

er blevet suppleret med mere abrupte reformer –, over tid har akkumuleret sig og resulteret i 

afgørende forandringer af det danske basisbevillingssystem som helhed. Selvom centrale 

institutionelle strukturer kontinuerligt er blevet reproduceret i genkendelige former, er der samtidig 

kommet en række nye finansierings- og styringslag til, der både har resulteret i en udvidelse i 

antallet af finansieringssystemets komponenter og en udvidelse i mængden af eksterne bindinger af 

basismidlerne. I den klassiske Humboldt-inspirerede model, der dominerede ved analyseperiodens 

begyndelse, var der kun behov for basismidler til at understøtte undervisning og 

nysgerrighedsdrevet forskning og der var derfor tale om et simpelt (næsten) en-strenget 

finansieringssystem indlejret i en bredere kontekst, hvor såvel den interne som den eksterne styring 

var yderst begrænset. Men med nye ideer, nye opgaver og nye ‟accountability‟-opfattelser er der 

særligt siden midten af 1980‘erne kontinuerligt kommet nye finansieringsstrenge, nye 

finansieringsmåder, nye ledelsesformer og nye styringssystemer til. Der kan her tales om en form 

for ‟layering‟ af dimensioner og ideer, der har resulteret i en gradvis udvidelse af virkemidlerne 

rettet mod størrelsen, fordelingen og anvendelsen af basismidlerne. Med tiden er der dermed blevet 

skabt et mangegrenet og komplekst finansierings- og styringssystem. Parallelt hermed er der også 

sket en kontinuerlig udvidelse af aktør-gruppen med interesse for og indflydelse på udformningen 

af finansieringssystemet rettet mod universiteternes forskning. Det er karakteristisk for denne 

udvidelse af aktørkredsen, at den først og fremmest har kunnet konstateres i forhold til bærere af 

nyere innovations- og forvaltningspolitiske ideer, mens bærere af mere klassiske 

universitetspolitiske ideer særligt i den sidste periode af analysen er forsvundet, har ændret karakter 

eller er blevet marginaliserede.   

 

På baggrund af hele den analyserede periode tegner der sig således et overordnet billede af en 

basisbevillingsmodel, der samlet set har gennemgået en væsentlig omformning. Hvor 

basisbevillingerne tidligere i helt overvejende grad var garanten for den frie individbaserede 
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forskning samt sikringen af en bred vidensbase og en solid forskningsbasering af undervisningen, er 

midlerne med tiden i stigende omfang blevet rettet mod (delvist) nye formål, der i stort omfang har 

udvidet mængden af fordringer på denne bevillingstype. Basisbevillingerne er således igennem 

perioden som helhed gået fra at være midler, der blev ført gennem systemerne mere eller mindre 

pro persona, til midler der i højere grad går til universitetsledelserne på forskellige niveauer og/eller 

på forhånd er bundet til andre formål. Over tid er der således gennem finansieringssystemet sket en 

markant forskydning væk fra den individuelle forsker og de små forskningsgrupper uden for 

prioriterede områder, hvilket blandt andet har været med til at erodere fundamentet for den 

forskningsbaserede undervisning på mange områder. Dermed understreges afhandlingens 

indledende pointe: at basismidler ikke er noget statisk fænomen, der per definition er bundet til 

finansieringen af bestemte opgaver, men derimod en type af midler, der kan rettes mod mange 

opgaver, og hvis rolle og funktion ændres, når den styrings- og finansieringsmæssige kontekst, de 

indgår i, forandres. 

 

Der har imidlertid ikke bare været tale om en omformning af selve basisbevillingssystemet i den 

forstand, at eksisterende institutioner i visse henseender er blevet transformeret, så de understøtter 

nye ideer og mål for nye aktører, men også om en delvis opløsning af selve basisbevillingsbegrebet. 

Kampen om basismidlerne har således ikke kun drejet sig om de faktiske forskydninger mellem 

forskellige virkemidler og bevillingskanaler, men også om selve definitionen af, hvad basismidler 

er, og hvordan de opgøres. Særligt i det seneste årti er der således kommet en lang række 

bevillingsmæssige mellemkategorier frem, der i stigende grad har udvisket grænsen mellem 

basisbevillinger og eksterne midler.  
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Appendix C: English Summary 

 

In Denmark as well as in most other western countries new ideas have gained ground and 

transformed the traditional university research-system during the latest decades. The changes have 

in particular affected the organisation and funding of the universities. Central issues in the ongoing 

Danish debate have been questions of how to allocate the core institutional funding of research 

(which criteria to use), how to balance core funding with different types of external research-

funding (size) and how to make sure that the core funding of research is used in accordance with 

government policies (steering/management). All three dimensions related to the broader university 

research-funding question have been targeted politically since the early 1980‘s, but at different 

speeds, in different ways and with different results in a process that has been gradual and 

evolutionary, but nevertheless quite transformative. 

 

This dissertation is an attempt to characterize and explain the form, content and direction of the 

changes which have occurred in relation to the evolution of the Danish core research-funding 

system during the period from 1968 to 2010. The analysis takes its theoretical departure from a 

historical institutional perspective and combines ideational theories with theories of gradual change. 

On top of this theoretical foundation the dissertation identifies five idea-systems which have played 

crucial roles in the international evolution of public research-funding systems. These idea-systems 

subsequently contribute to the understanding of the specific Danish evolution. From this point of 

departure the analysis has been divided into four separate periods which - with minor diversions - 

covers the 1970‘s, the 1980‘s, the 1990‘s and the 2000‘s.   

 

In general terms, the analysis shows how a long series of gradual and marginal processes of 

institutional change running within three parallel dimensions – occasionally supplemented with 

more radical change – over time has accumulated to a rather far-reaching transformation of the 

Danish core research-funding system as a whole. Central institutions have continually been 

reproduced in this process, but at the same time new funding- and steering-mechanisms have been 

layered on top of existing institutions as a consequence of new ideas, new demands and new notions 

of accountability gaining ground. The process can be described as an ongoing expansion of the 
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mechanisms targeting the size, the allocation mechanisms and the internal use of the core research-

funding. Over time this process has resulted in a multilayered and complex system of funding and 

steering in which both classical and emerging ideas play continue to play central roles.  

 

In parallel with the increase in the number of layers of the funding- and steering system, a continual 

increase in the number of actors with an interest in the design of the research-funding system of the 

universities has also been observed. This increase, however, has mainly been observed among 

carriers of emerging innovation-policy ideas and ‗new public management‘-ideas, while carriers of 

more traditional university-policy ideas increasingly have disappeared or have become 

marginalized. This tendency has in particular been evident during the latest period of the analysis.       

 

The analysis as a whole accordingly draws a picture of a core research-funding model that has been 

going through a conversion. Where the core research-funding of the universities used to be the 

guarantee of the freedom of research of the individual academic and the foundation of the research-

based education across all university-areas, this funding has now (partly) been redirected to new 

purposes, and it has increasingly come with more and more strings attached. At the same time the 

central level of prioritization has gradually moved from the individual level towards the university-

management level, the ‗mission‘-oriented research-council level and the political level. These 

movements illustrate, that the core funding of research not per definition is tied to certain classical 

tasks, but rather that it is a type of funding that can be directed to many different purposes, and a 

type of funding that changes shape and function, when the surrounding institutional steering- and 

funding-context is changed.       

 

However, the evolution of the core funding system has not only been a conversion in the sense that 

existing institutions have been redirected to new purposes inspired by new ideas and formulated by 

new groups of actors. It has also been an evolution which has seen a gradual dissolving of the core 

research-funding concept in itself. The battle of the core funding has accordingly not only taken 

place through gradual layering-, displacement- and conversion-processes, but it has also been a 

battle of the very definition of what core funding is, and how the amount of core funding should be 

measured. In particular during the latest period of the analysis more and more funding mechanisms 

have been placed in the shadowland between classical notions of core funding and external funding, 

which increasingly has led to a dissolving of the borderline between different types of funds. A 
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consequence has been that current statistical stock-takings of the size of different research-funding 

mechanisms are becoming of less and less value as they appear arbitrary or politically decided in 

the attempt to paint a certain picture of the distribution of the public research funds.       
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