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Det er bestemt ikke kedeligt at være for-
sker i Danmark i disse år. Under regering-
en Fogh oplevede universiteterne fra 2002
til 2009 den ene voldsomme omvæltning
efter den anden, og aldrig har der i nyere
tid været så megen politisk op mærk  som -
hed på forskning som i det seneste årti.
Det er selvfølgeligt smigrende at være
genstand for så megen opmærksomhed, og
dette kunne være indledningen til en af de
hyldesttaler til forskningen, som daværen-
de videnskabsminister Helge Sander ind i
mellem holdt. Men når sandheden skal
frem, ja, så er der ikke meget, der ty der
på, at det var forskning, uddannelse, vi -
denskab eller universiteter som sådan, at
Fogh og co. var interesseret i. Det interes-
sante for regeringen var især forskningens
bi drag til bruttonationalproduktet, jf. det
nu næsten klassiske slogan ’Fra forskning
til faktura’, og intet tyder på, at dette har
ændret sig med udnævnelsen af den ny
minister for videnskab, teknologi og ud -
vikling, Charlotte Sahl-Mad sen. Hun har
nemlig ingen uddannelse efter gymnasiet,
men til gengæld en imponerende erhverv-
skarriere i bl.a. Lego og Danfoss.

Denne politik er uden tvivl et resultat
af Dansk Industri (DI) vedholdende pres
for at gøre forskning mere sam funds rele -
vant. Samfundet betyder her det private
er hvervs liv, og ideologien bag er selvfølge-
lig den klassiske liberalisme: Hvad der er
godt for den private foretagsomhed er godt
for hele samfundet. DIs idé er ganske en -
kelt, at universitetet med sin offentligt
betalte forskning skal støtte udvalgte dele
af det private erhvervsliv, og at det så vil
komme hele samfundet til gavn. En så
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vigtig opgave turde regeringen Fogh dog
ikke betro de dengang selvstyrende uni-
versiteter. Tænk hvis landets bedste hjer-
ner ikke kunne indse, at de simpelthen
måtte spille den tiltænkte rolle. I 2003
afskaffedes derfor det kollegiale selvstyre
på universiteterne, og for første gang no -
gen sinde – og til forskel fra stort set alle
andre civiliserede lande – skal danske uni-
versiteter nu have en bestyrelse med et
lovpligtigt flertal af ikke-forskere. Denne
bestyrelse ansætter en rektor, der så sør-
ger for øvrige ansættelser, og for at undgå
evt. gammeluniversitære ideer om viden-
skabelig saglighed og faglighed, så er det
rektor og dekaner forbudt at lade kvalifice-
rede forskere afgøre, hvilke nye forskere
der skal ansættes. If. ansættelsesbekendt-
gørelsen må forskere kun afgøre, om ansø-
gere er kvalificerede; det er alene de admi-
nistrative ledere, der må vælge hvilke for-
skere, der skal ansættes. 

Indførelsen af en sådan ledelsesstruktur
og ansættelsesprocedure slører betydning-
en af forskningsmæssige kvalifikationer,
og i samme retning trækker også den fu -
sion af universiteter og sektorforsk ning,
der blev presset for nogle få år si den. Re -
sul tatet af denne proces er, at et universi-
tet i dag forventes kunne levere både fri
forskning og bestilt myndighedsbetjening.
Det interessante er så, at myndighederne
– altså ministerierne – sideløbende har
omdefineret de tidligere sektorforsknings -
opgaver, så de nu også kan laves af konsu-
lentfirmaer, altså organisationer, der ikke
baserer deres rådgivning på nogen form
for forskning. Universite ter er således i
dag henvist til at konkurrere med private



27SOCIAL KRITIK 122/2010

konsulentfirmaer om opgaverne fra ministe-
rier, og da økonomi og loyalitet altid er afgø-
rende parametre i udbudsforretninger, så
kan det næppe overraske, hvis konsulenterne
vinder rigtig mange opgaver. 

I samme periode er forskningsbevillingssy-
stemet blevet omlagt, så de store penge nu
skal søges i strategiske, er hvervs rette de pul-
jer, der især styres af erhvervsfolk. Traditio -
nelle forskningsmidler, som uddeles efter
forsk ningskriterier, benævnes nu ’frie forsk -
ningsmidler’, men de tænkes fortrinsvist
brugt som en forberedelse og  ud dannelse af
unge forskere til at kunne forske strategisk.
En del af universiteternes basisbevillinger
bruges selvfølgelig til grund forskning, men
disse midler bliver i stigende grad tildelt
efter konkurrence, bl.a. om hvem der publice-
rer mest og hvem der tiltrækker flest unge
forskere, og det bliver derfor stadig vanskeli-
gere for universiteter at planlægge på lang
sigt. Og forskning er netop en proces, der
strækker sig over lange tidsrum.

En forsker er en specialist, en nørd, der
ved ufattelig meget om sit felt. At uddanne
en forsker efter gymnasiet tager derfor lang
tid. Grunduddannelse som kandidat og deref-
ter ph.d. tager minimum 8 år, hvis der ingen
afbrydelser er. Typisk tager det derefter 5-6
år som stipendiat og adjunkt, før vedkom -
men de kan siges at være en moden forsker,

en såkaldt ’seniorforsker’. En moden forsker
har således været un dervejs i mindst 11 og
typisk 14-15 år, og det er først på dette niveau
vedkommende kan få en fast stilling som lek-
tor; alle dem, der ikke når dette niveau, ja, til
dem er der slet ingen faste stillinger. For
hvert kar rieretrin sker der en indsnævring af
feltet, og kun få slipper gennem alle trin. Og
her er der så, at der i mellemtiden sket det, at
for de få, der klarer skærene, ja, så er en fast
forskerstilling i staten som lektor eller profes-
sor faktisk slet ikke fast mere. Som nævnt er
det nu ledere, der alene vælger, hvilke forske-
re der skal ansættes, blot de er kvalificerede.
Det gør det nemmere at ansætte, og dermed
også nemmere at ansætte familie og venner.
Pro ble met er, at det også er blevet meget
nemmere at fyre. 

Udsigten til et underskud på budgettet et
enkelt år – f.eks. fordi man ikke har vundet
tilstrækkeligt mange myndigheds opgaver –
eller et ønske om at reservere midler til stra-
tegiske satsninger betyder nu, at der fyres for-
skere. Det er kun få årtier siden, professora-
ter var direkte på fi nans loven, og lektorater
var tjeneste mands stillinger, og det er kun
ganske få år siden, at universitetsstillinger
blev betragtet som i praksis nærmest livsvari-
ge. I dag fyres gode og velestimerede forsker,
hvis uheld blot er, at deres forskningsområde
for tiden ikke har kunnet skaffe eksterne mid-
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ler eller blot ikke prioriteres højt nok. Fak tisk
kan det blotte ønske om større lønsomhed i dag
få universitetsledere til at annoncere, at der
sideløbende vil ske både fyringer og nyansæt-
telser. Der er således ingen sikkerhed i ansæt-
telsen som forsker, og det trods det lange forløb
for at kvalificere sig til en sådan ansættelse. I
årene, der kommer, skal det nok få de unge til
at tænke sig ekstra om, før de påbegynder en
forskningskarriere. De bedste nye hjerner vil
nok vælge et bedre tilbud f.eks. på et uden-
landsk universitet, og hvad angår de erfarne
forskere, der nu fyres, så virker det samfundsø-
konomisk som spild af de ufattelige midler, der
er investeret i at bringe folk til toppen af deres
ydeevne. 

*
Alle disse forandringer har selvfølgelig ikke gå -
et upåagtet hen i den videnskabelige verden. I
2008 underskrev omkring 50% af alle danske
forskere således et meget skarpt formuleret
krav om æn dringer i den førte forskningspoli-
tik, og Det Kon ge lige Danske Videnskabernes
Selskab har ligeledes kritiseret regeringen i
stær ke vendinger. De tre bøger, der anmeldes
her er alle resultater af de diskussioner, der
aktuelt føres blandt danske forskere om, hvor-
dan man får vendt denne katastrofale udvik-
ling. Lektor i samfundsøkonomi på Ålborg
Universitet, Mogens Ove Madsen leverer såle-
des en glimrende kortlægning af den politiske
logik i den netop skitserede udvikling, som han
ydermere dokumenterer og sætter ind i en ideo-
logisk og international kontekst, hvor alle uni-
versitetsydelser forsøges udviklet til akademis-
ke varer. Kun kort går han dog ind på den
grund læggende normative argumentation for,
hvorfor et universitet bør være organiseret på
en bestemt måde. Det er til gengæld her, Sune
Au ken, lektor i dansk litteratur på Københavns
Uni versitet (KU) lægger vægten, altså på hvor-
for den økonomiske orienterede forskningspoli-
tik under regeringen Fogh er irrationel i forhold
til netop forskning, og hvorfor frihed er en nød-
vendig betingelse for selve forskningen og un -
dervisningen. Claus Emmeche er lektor i biolog
og le der Center for Naturfilosofi, KU, mens Jan
Faye er lektor i filosofi på KU. De forsøger med
deres antologi at gå et skridt videre, idet de la -
der alle 12 bidragydere tage udgangspunkt i
spørgs målet ’Hvad er forskning?’. Pointen er, at
svaret på dette spørgsmål er med til at bestem-
me de betingelser, som forskningen skal leve
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under, altså både de indre linjer, som Auken dis-
kuterer, og de politisk økonomiske, som Madsen
fokuserer på.

*
If Auken skal et universitet sikre, at samfundet
får adgang til den bedst mulige viden, at der
skabes ny viden, og at viden bevares tilgænge-
ligt. Et universitet skal fungere som samfundets
hukommelse, således at der er et passende gene-
relt vidensberedskab, fordi ingen kan forudse,
præcis hvilken viden der vil blive brug for om
blot få år. Auken argumenterer derfor også for,
at diversitet på det videnskabelige område i sig
selv er vigtigt. Forskningsfriheden er i sig selv
et gode, ikke bare for den enkelte forsker, men
for forskningen og samfundet. Det er denne fri-
hed, som sørger for, at forskningen kun behøver
at følge sagen og sandheden, ikke udenforståen-
des gode råd. Og samfundet har brug for saglig-
hed og sandhed. Vi har brug for nøgtern forsk -
ningsbaseret myndighedsbetjening, ikke blot til-
fældige gode råd. 

Gode råd fra konsulenter, bestyrelser, ledere
og administration kan være nok så velmenende
og velbegrundede på egne præmisser; men hvad
angår det forsk ningsmæssige, så er det i sidste
ende kun de specialiserede forskere, der kan
begrunde sagligt og fagligt, hvilken vej forsk -
ningen skal gå. Kun de har den nødvendige
viden, kun de har den nødvendige nysgerrighed
og faglige ambition til at forfølge sagen. Og når
politikkerne har indrettet forskningsverdenen,
så forskerne ikke får tid eller penge til frit at
følge disse sager, så kan det kun gå galt. Som
Auken understreger, så fungerer forskningen
ikke, hvis en forsker arbejder som almindelig
lønmodtager. 

If. Auken er vi midt i sammenbruddet. Den
førte politik er kontraproduktiv, og denne argu-
mentation får yderligere relevans i forhold til de
seneste tiltag. I lyset af de forventede store kli-
maforandringer virker det f.eks. helt uforståe-
ligt, at KU i disse år fyrer erfarne forskere på
områder som oceanografi, geologi og biologi.
Des uden er det netop kommet frem, at væksten
i administrative medarbejdere betyder, at de nu
er flere end de videnskabelige på KU, og at År -
hus Universitet også er på vej dertil. Helt ander-
ledes dengang, hvor forskerne selv styrede uni-
versiteterne; dér skulle de nok sørge for, at pen -
gene gik til forskning og undervisning og ikke til
ledelse og administration.

*



Emmeche og Faye gør det allerede i indled-
ningen klart, at spørgsmålet om, hvad
forskning er, og hvad der er god forskning er
normative spørgsmål, der har betydning for,
hvad man skal gøre i praksis, både som politi-
ker og som forsker. Det klargøres, at ikke alt
arbejde med information er forskning eller
videnskab, at der er mange former for viden-
skab og forskning, og Emmeche argumenterer
i sit eget bidrag for en mere klar sondring
mellem forsk ning og videnskab. Forskning
kan foregå lukket som privat og f.eks. mili-
tært, mens videnskab netop er den fri
forskning, der sker i et åbent net af offentligt
finansierede institutioner, som typisk kaldes
universiteter. Og for en sådan aktivitet kan
man opregne nogle kardinaldyder, som angi-
ver normer for eller krav til videnskabelig-
hed. Emmeche angiver her klassiske dyder
som testbarhed, offentlighed, nytænkning,
forklaringskraft, forståelsesdybde, konsistens,
objektivitet og redelighed, og pointen er, at
det netop er dyder, som der skal leves op til,
altså idealer og ikke virkelighed. Det er netop
fordi virkeligheden ikke er ideel, at der er
brug for disse idealer. Og her inddrager han
så en pointe fra videnskabssociologen Robert
K. Merton, nemlig, at videnskaben som et vir-
keligt system kun kan fungere, hvis der netop
tilstræbes en institutionel realisering af idea-
ler som de nævnte. Vi har derfor, konkluderer
Emmeche, brug for en videnskabspolitik, der
klart kan adskilles fra forsknings- og indus-
tripolitik.

Også Faye minder om forskellen på grund-
forskning, anvendt forskning, strategisk
forskning og udviklings- og udredningsarbej-
de. Med udgangspunkt i den klassiske viden-
skabsteori forsøger han så tydeliggøre, hvor-
dan astronomi som videnskab adskiller sig
fra en pseudovidenskab som astrologi. Her
bliver pointen imidlertid, at man netop ikke
kan angive specielle idealer, metoder eller lig-
nende, som kan markere videnskabelighed; i
sidste ende afhænger forskellen if. Faye af
hvilket metafysisk verdensbillede, man anta-
ger. For Faye er det kun, hvis man er ontolo-
gisk og epistemisk naturalist, at astrologi kan
udgrænses som pseudovidenskab. Med et
næsten tilsvarende udgangspunkt når Jens
Hebor imidlertid til næsten den modsatte
konklusion, nemlig at klassiske dyder som de
af Emmeche nævnte faktisk er nødvendige
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metodologiske betingelser for videnskabelig-
hed. Med udgangspunkt i sådanne dyder kan
man derfor begrunde, at astrologi ikke er
videnskab, og Hebor mener også, at man kan
generalisere de metodologiske krav fra det
naturvidenskabelige til det human- og sam-
fundsvidenskabelige område.

Netop forskellene mellem de forskellige
måder at drive videnskab på er centrum for
Hugo F. Alrøe og Egon Noes bidrag. De argu-
menterer for, at der kan være meget gode
grunde til, at tværvidenskab ikke lykkes,
netop fordi de forskellige typer videnskab og
forskellige videnskabelige discipliner ikke
har samme metodologiske dyder eller i det
mindste fortolker disse meget forskelligt. Og
pointen er her ligesom hos Auken, at samfun-
det faktisk har brug for denne videnskabelige
diversitet. Der er således spændvidde og
udmærkede argumentationer i denne antolo-
gi, og det samlede ærinde er også klart nok.
Problemet er imidlertid, at de forskellige
bidrag er netop meget forskellige, og ikke
alle er lige tydelige i deres respektive anlig-
gender, heller ikke på deres egne præmisser.
Et par bidrag er således så omhyggeligt
beskrivende, at det bliver uklart, hvad der
egentlig argumenteres for, mens et andet er
så teknisk, at man som ikke-specialist får
svært ved at bevare interessen – og det er
ikke godt, hvis der er tale om en antologi ret-
tet mod den almene offentlighed. 

En afsluttende anbefaling bliver derfor, at
Aukens bog bør være den første, en almen
læser tager fat i. Med Madsens bog får man
en mere omfattende forståelse af problemets
omfang, og som introduktion til den politisk
interesserede er den ikke til at komme uden
om. Emmeche og Fayes antologi indeholder
mange fine bidrag, som offentligheden kan
have glæde af, men samlet er den nok mere
relevant dem, der allerede er involverede i
forsker og videnskab. For den særligt interes-
serede læser, så er det også værd at minde
om en antologi med klassiske tekster, som
Jens Erik Kristensen m.fl. udgav i 2007 på
Århus Universitetsforlag, Ideer om et univer-
sitet. Her får man i dansk oversættelse en
samling af de vigtigste filosofiske og ideolo-
giske begrundelser for at have et universitet,
ligesom man får forskellige bud på, hvordan
et universitet bør organiseres. 


