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Hvis nogle ville snyde, så 

ville jeg i mange tilfælde ikke have 

en chance for at opdage det

Eske Willerslev

Det blev de strukturelle argumenter, der talte mest, 
da dekanen på Naturvidenskabeligt Fakultet Jan O. 
Andersen indgav sin indstilling til KU’s bestyrelse 
om fusionen af Naturvidenskab og LIFE. Det mener 
i hvert medarbejderne på Institut for Idræt (NAT) og 
Institut for Human Ernæring (LIFE). De står nu til at 
blive fusioneret i det, der ikke kan betegnes som andet 
end et tvangsægteskab.

 ”Det har været nogle diskussioner om mængde og 
størrelse, men de faglige argumenter synes vi ikke, 
har været i spil. Man har ikke stillet spørgsmålet, om 
det her bliver en bedre løsning forsknings- og uddan-
nelsesmæssigt,” siger Lone Friis Thing, som er TR 
ved Institut for Idræt.

 Og når der ikke har været faglige argumenter for 
fusionen af de to institutter, skyldes det muligvis, at 
de ikke findes. Hun kan i hvert fald ikke få øje på dem: 
”Dekanerne ser det som et felt, fordi fysisk aktivitet 
og kost-indtag hænger sammen. Men 80 procent af 
forskningen her på idræt handler om alt muligt andet 
– kultur, historie, brug af doping. Idræt er et meget 
bredt begreb”.

Grovskitsen fulgt
Idræt- og Human Ernærings-medarbejder var ikke 
de eneste skuffede, da dekanerne i slutningen af 
november indgav deres indstilling til KU’s bestyrelse 
om de to nye ”våde fakulteter”. Især på NAT- og LIFE-
området var der utilfredshed flere steder. Således 
var sammenlægningen af Matematik og Datalogi 
også under heftig beskydning fra forskningsledere og 
menige ansatte.

 De mange protester kunne dog ikke ændre den 
overordnede institut-struktur, der i indstillingen er 

identisk med den ’grovskitse’, der tidligere på efteråret 
blev sendt i høring. Og mange medarbejdere vil 
nok trække på skuldrene af NAT-dekanen Nils O. 
Andersens påstand om, at dialogen i høringsfasen har 
ført til ”markante faglige forbedringer” af det endelige 
forslag. 

Få faglige sammenfald
Indvendingerne mod institut-fusionerne har i høj 
grad været, at der simpelthen er for få faglige og 
metodologiske lighedspunkter: ”På Human Ernæring 
arbejder man epidemologisk og kemisk. På Idræt 
arbejder vi fysiologisk og med humanistisk-samfunds-
videnskabelige metoder. Der er simpelt hen ikke noget 
tematisk sammenfald”, siger Lone Friis Thing.

  Savnet af faglige argumenter har også været udtalt 
på Institut for Human Ernæring, konstaterer Lotte 
Lauritzen, TR på instituttet: ”Hvis der er gode argu-
menter, der giver mening, så skulle det være muligt at 
lægge dem frem. Men vi har ikke hørt den. Man får 
bare en masse tom buzzword-snak om synergier”,.

Blandt hendes kolleger var der et udtalt ønske om 
at afsøge alternative fusionsmuligheder, for eksempel 
med Institut for Fødevarevidenskab. Den mulighed 
virkede i medarbejdernes øjne fagligt og uddannelses-
mæssigt mere oplagt, og samtidig mere overskuelig.

 ”Vi har haft store problemer med stress og 
arbejdspres, og mange orker simpelthen ikke de store 
omvæltninger. Derfor er nok en tro på, at en intern 
fusion med et andet institut på LIFE ville forløbe let-
tere. Mens mange ser en fusion med Idræt som kilde 
til mere uro og usikkerhed”, fortæller Lotte Lauritzen.
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Defensiv finanslov 2012

Redaktørerne af FORSKERforum havde i 
sidste nummer et dialoginterview med 
vores nye minister Morten Østergaard, 

der nu bærer titlen Uddannelsesminister for 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-
deregående Uddannelser. 

 Ministeren var dog meget forbeholden 
hvad angik konkrete oplysninger eller løfter; 
beskeden var, at vi måtte afvente regeringens 
finanslovforslag. 

Nu ligger FL2012 her så, og den er skuffende, 
hvis man havde sat næsen op efter store nye pen-
gesummer til universiteterne. Det positive kan 
indskrænkes til glæden over, at der trods alt ikke 
skal spares helt så meget som i VK-regeringens 
forslag for 2012. En mia.-besparelse reduceres 
til 500-700 mio. på universiteter og forskning. 
Det er også glædeligt, at VK-besparelsen på 
De Frie Forskningsråd er taget af bordet (mens 
en besparelse på 145 mio kr. på Det strategiske 
Forskningsråd til gengæld er bibeholdt).

 

Når det positive er nævnt, kan det til 
vores ærgrelse konstateres, at det ikke 
var FL2012, som skræmte besparelses-

spøgelset bort fra universitetsgangene.
Regeringen gik til valg på at løfte uddannel-

serne, og man tilføjer nu et ønskemål om, at 25 % 
af en studenterårgang skal have en lang videregå-
ende uddannelse.  Det sker samtidig med, at der 
er et efterslæb på taksametrene, helt præcist 112 
mio. kr. i 2012. Også en administrationsbesparelse 
øremærket uddannelse på 127 mio. er fastholdt. I 
praksis betyder det, at manglende midler skal hen-
tes andre steder i universiteternes budgetter. Dele 
af de basismidler, som ifølge definitionen egentlig 
er til fri disponering, er altså bundet på forhånd. 

Derudover fremgår det, at regeringen vil 
koncentrere projektmidler til færre men større 
bevillinger, hvilket gør det svært for små og nye 
forskningsfelter at få finansiering. Det vil sam-
tidig gøre det meget svært for yngre forskere at 
opdyrke deres eget forskningsområde og derved 
konkurrere med etablerede forskere. De unge 

skal derfor stadigvæk igennem et middelalderligt 
laugssystem, hvor man kun kunne få lov til at 
drive håndværk efter godkendelse af de ældre 
laugsbrødre. Det er risiko for, at et sådan system 
virker hæmmende på udviklingen af utraditio-
nelle forskningsmetoder eller forskningsemner. 

Derudover er der en tendens til at jo større 
projektmidler, man får, jo større krav om 
medfinansiering. Det ser ikke ud til, at medfi-
nansieringsmekanismen bliver opgivet af denne 
regering. Den mekanisme har allerede i dag den 
absurde konsekvens nogle steder, at fastansatte 
forskere må fyres for at få penge til at opfylde 
medfinansieringskravet. 

Regeringens defensive finanslov 2012 stri-
der imod de løfter om genopretning, som 
S-R-SF kom med før folketingsvalget, der 

gav dem regeringsmagten. Anstændigvis ind-
rømmer uddannelsesminister Morten Østerga-
ard, at hans første finanslov er utilstrækkelig, og 
han stiller i udsigt, at den bliver bedre næste år. 

 Der er imidlertid en grundlæggende fejl i 
den nye regerings argumentation om, at der 
skal skattekroner i kassen, før der kan afsættes 
penge til universiteter og forskning. Det er 
delvis selvmodsigende, for et af regeringens 
egne midler til at skabe viden og vækst er 
angiveligt mere højtuddannet arbejdskraft og 
flere innovative virksomheder, som bl.a. skabes 
af universiteterne. Penge til forskning og uddan-
nelse på universiteterne skal altså ikke betragtes 
som en udgift, men som en investering. Det er 
derfor uforståeligt, at regeringen ikke har inklu-
deret universiteterne i den pulje af fremrykkede 
investeringer, som efter regeringens argumen-
tation skal sætte gang i hjulene. At fremrykke 
byggeriet af en motorvej er en kortvarig glæde, 
for når den er færdig, er der ikke mere at lave. 
Undersøgelser har derimod vist at investeringer 
i forskning og uddannelse giver et meget højere 
afkast i eftertiden end de fleste andre offentlige 
investeringer.

Derfor: Tænk uddannelse og forskning som en 
fremtidssikring. Udført konsekvent vil det også 
betyde, at den kortsigtede politik på området, 
hvor universiteterne først kender deres bevil-
lingsramme for næste år i december, kan afløses 
af flerårige finanslovaftaler for universitetsom-
rådet, så vi kan sige farvel til den nuværende 
slingrekurs.  

L e d e r 

“Det er uforståeligt, 
at regeringen ikke 

har inkluderet 
universiteterne i 

puljen af fremrykkede 
investeringer, som 
efter regeringens 

argumentation skal 
sætte gang i hjulene …

Af lektor LEIF SØNDERGAARD, fmd. f. DMs universitetslærere
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Rektorer: Danmark 
i frihedstop

- siger rektorrapport om europæiske universiteters ’autonomi’. Men rapporten 

handler om ledelsens frihedsgrader – ikke om de ansattes indflydelse

”Vi er meget stolte af de løsninger, vi er kommet 
frem til med finanslovsforslaget, for det viser 
virkelig, at regeringen ønsker at prioritere 
området. Jeg er selvfølgelig klar over, at vi ikke er 
i mål, men vi har allerede taget det første skridt i 
retning af bedre uddannelser, friere forskning og 
en styrket grobund for innovative tiltag”, udtaler 
uddannelsesminister Morten Østergaard om 
S-R-SF-regeringens 2012-finanslov, som blev 
meldt ud i begyndelsen af november. 

 Uddannelsesministerens stolthed er baseret 
på, at regeringen ”afsætter ekstra 300 millioner 
kroner til forskning”, fordelt på 214 mio. til at gen-
oprette universiteternes midler til basisforskning 
og 113 mio. til de frie forskningsråd. Ministerens 
glade spin har dog indlagt en undskyldning og 
det dækker over, at de 300 mio. slet ikke dækker 
den 1.000 mio.’s besparelse, som VK-regeringens 
finanslov lagde op til. 

Spin for 300 mio.  
- hul på 700 mio. 
Realiteten er derfor 300 mio. spin – og 700 mio.’s 
besparelser, som varsler store forskningsnedskæ-
ringer og –omstillinger i 2012.

 Det afslører en sammenligning af S-R-SF-
finansloven og VK-regeringens. Den tidligere 
regering ville spare 767 mio. kr. i 2012 (i forhold 
til i år, se bevillingshullet i FORSKERforum 248). 
Når herfra trækkes 300 mio. kr., fastholder den 
nye regering altså besparelser på ca. 450 mio. 
forskningskroner, som især omfatter en broget 
buket af store og små programmer og puljer. 

 Samtidig fastholdes en besparelse på univer-
siteternes uddannelses-taksametre på 112 mio. 
kr. Også en besparelse på 127 mio. på ”admini-
strativ effektivisering” (af undervisningsrelateret 
administration”) fastholdes.

 V-R-SF-regeringens støtteparti Enheds-
listen har markeret, at de stemmer for 
finanslovsforslaget. 

jø

FL2012: Nedskæringer

Engelske universiteter har den største frihed fra 
statslig indflydelse, men Danmark kommer ind 
som nummer to. Det er nok et faktum, som vil 
komme bag på både uni-ledelser som –ansatte i 
Danmark efter at Uni-Loven 2003 har indført en 
politisk og statslig regulering af sektoren. 

 Men det er ikke desto mindre det bemærkel-
sesværdige resultat – scorecard - som en rapport 
fra det fælles europæiske rektorkollegium EUA 
kommer frem til. Og heri er danske rektorer 
repræsenteret og de har såmænd selv bidraget 
med data.

 Rapportens konklusioner er baseret på 
sammenligning af 26 nationer, hvor ”frihed” 
måles på fire områder: Styring, økonomi, 
ansættelsespolitik og uddannelse. Hvert land 
har fået tilkendt scorer, og her slutter England i 
toppen, men med Danmark, Estland, Finland og 
Irland lige efter, mens de ”meget centraliserede 
og statskontrollerede systemer” i Frankrig og 
Grækenland slutter i bunden. 

Ledelsens frihedsgrader 
Friheden måles som ledelsens frihedsgrader 
i forhold til eksterne interessenter. Autonomi 
er i rapporten defineret som ledelsens frihed 
til selv at vælge deres rektorer og bestyrelser, 
ansætte lønninger, disponere over økonomien 
og selv at skabe uddannelser uden ministeriel 
godkendelse. 

 Rapporten fortæller, at Danmark slutter 
nr. 2 hvad angår organisationsmæssig auto-
nomi målt på ledelsens frihed til at fastlægge 
strukturen på faciliteter og afdelinger samt 
på ansættelse /fyring af ledelsen. I Danmark 
er der angiveligt få statslige restriktioner på 
ledelsens egen ret til at finde og fyre en rektor 
(se illustration).

 Danmark slutter mellemhøjt på finansiel 
autonomi, målt på fleksibiliteten i de offentlige 
bevillinger, dvs. relationen mellem basisbevillin-
ger og øremærkede midler. Her slutter England 
også i højeste kategori. 

 Danmark slutter også i højeste kategori målt 
på ledelsens begrænsninger i ansættelsesju-
raen, dvs. at kunne ansætte, aflønne, fyre og 
forfremme ansatte. 

 Men Danmark scorer endelig lavere på 
den akademiske autonomi, i kategori med 
Spanien og Tyrkiet. Det handler imidlertid ikke 
om de ansattes medbestemmelse eller reelle 

forskningsfrihed, men derimod om universitets-
ledelsernes frihed til selv at oprette uddannelser 
og studepladser. 

Formål: Den nødvendige 
ledelsesmæssige frihed
Rektorernes formand, Thomas Estermann, 
understreger, at ”autonomi ikke betyder fraværet 
af regulering”. Scorecard’ skal angiveligt stimu-
lere debatten om ”hvor frie Academics er” og 
tilskynde til forandringer. 

 ”De europæiske universiteter anerkender 
udfordringen med at arbejde i en globaliseret 
konkurrence, men for at gøre det kræver det 
den nødvendige ledelsesmæssige frihed, en let 
og understøttende ramme samt tilstrækkelig 
finansiering” (iflg. THE 17.nov.). 

 Rapporten anbefaler, at universiteter tillader 
alle universiteter at opbygge finansielle overskud 
og introducerer flerårige finansieringsplaner. 
Og universiteter bør selv kunne fastsætte  de 
ansattes lønninger for ”at kunne tiltrække inter-
nationale talenter”. 

Rapport: University Autonomy in Europe 
II – the scorecard (EUA, 15.nov.) 

ORGANISATIONAL AUTONOMY 

Rank System Score 

1 United Kingdom 100% 

2 Denmark 94% 

3 Finland 93% 

4 Estonia 87% 

5 North Rhine-Westphalia 84% 

6 Ireland 81% 

7 Portugal 80% 

8 Austria 78% 

Hesse 78% 

Norway 78% 

11 Lithuania 75% 

12 Netherlands 69% 

13 Poland 67% 

14 Latvia 61% 

15 Brandenburg 60% 

16 France 59% 

Hungary 59% 

18 Italy 56% 

19 Spain 55% 

Sweden 55% 

Switzerland 55% 

22 Czech Republic 54% 

23 Cyprus 50% 

24 Iceland 49% 

25 Slovakia 45% 

26 Greece 43% 

27 Turkey 33% 

28 Luxembourg 31% 

 

 

 

In the six systems of the top cluster – Denmark, Estonia, Finland, 
Ireland, North Rhine-Westphalia and the United Kingdom – 
universities’ organisational autonomy is only marginally, if at all, 
constrained. Generally speaking, universities in highly autonomous 
systems may freely decide on the structure of their faculties and 
departments and create both for-profit and not-for-profit legal entities. 
In addition, all systems in the top cluster include external members in 
governing bodies, although there is a divide between those who can 
(DK, EE, FI, UK) and those who cannot (IE, NRW) appoint the 
external members of these bodies. Restrictions on the appointment, 
selection criteria, dismissal and term of office of the executive head 
are relatively rare in top cluster systems: in three systems (DK, EE, 
FI), the law contains guidelines concerning the selection criteria. In 
four systems (EE, FI, IE, NRW), the length of his/her term of office is 
legally prescribed. The United Kingdom is the only country in which 
higher education institutions can decide without state interference on 
all aspects of organisational autonomy considered by the study. 
In the eight systems in the “medium high” cluster (AT, HE, LT, LV, 
NL, NO, PL, PT), restrictions generally apply only in some selected 
aspects of organisational autonomy. In a large majority, institutions 
are free to decide on academic structures and establish legal entities. 
All systems, except Latvia and Poland, include external members in 
their governing bodies, although they are significantly less free in 
appointing them: external members are either appointed by an 
external authority upon proposal by the university (NO), partly 
appointed by an external authority and partly by the university (AT, 
HE, LT) or unilaterally appointed by an external authority (NL). Only 
Portuguese institutions can freely select non-university 
representatives in their governing bodies. Regarding the executive 
leadership, the situation is less clear-cut: in a significant portion of 
“medium high” systems, universities are free to decide on the 
appropriate selection process and criteria for their rectors. Existing 
restrictions prescribe that rectors must hold a doctoral degree (LT, PL) 
or an academic position (LV, PL, PT). By contrast, guidelines 
regarding the dismissal procedure and term of office are set down by 
law in all “medium high” systems, except the Netherlands. 
Although the specific national or regional circumstances within the 
“medium low” cluster (BB, CH, CY, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, IS, SE, 
SK) are highly heterogeneous, a majority of systems faces regulatory 
constraints in most areas of organisational autonomy. In deciding on 
the appointment procedure, term of office and dismissal of the 
executive head, universities in “medium low” systems generally hold 
little freedom of action. The appointment of external representatives to 
university governing bodies is externally regulated in all systems in 
this group. Brandenburg and Greece are entirely prohibited from 
including non-university representatives in governing bodies, while in 
the remaining systems institutions are unable to select external 
members without state involvement. By contrast, a number of systems 
grant universities somewhat more flexibility in deciding on academic 
structures (BB, CH, ES, HU) and setting selection criteria for the 
executive leadership (BB, CH, CZ, IS, SK). The least heavily 
regulated aspect of organisational autonomy in the “medium low” 
group is the establishment of legal entities. While all systems may 
establish legal entities in theory, the ability to do so is either limited to 
specific types (not-for-profit) or institutions, or subject to approval by 
an external authority. 
The fourth cluster contains those higher education systems whose 
level of autonomy is perceived to be low (LU, TR). Universities in 
these systems lack freedom of action in nearly all areas of 
organisational autonomy, only maintaining a certain degree of 
independence in the creation of legal entities. 
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”Ting kan stadig ændres, så er det ikke lidt tidligt 
at blive alt for deprimeret?”

 Ordene kom fra prorektor Thomas Bjørn-
holm under et møde i KU’s bestyrelse den 26. 
oktober. Baggrunden var, at flere repræsentanter 
for medarbejdere og studerende udtrykte 
frustration på kollegernes vegne over manglende 
indflydelse på den planlagte fusion af de våde 
fakulteter.

 ”Det er deres klare fornemmelse, at grovskit-
sen ikke vil blive lavet om”, fortalte medarbejder-
repræsentant i KU-bestyrelsen, professor Niels 
Kærgård.

 Men den fornemmelse kunne prorektor altså 
ikke se nogen grund til, og rektor gentog ved 
samme lejlighed, at alle ville blive hørt.

Og hvad ligger der så i det at ’blive hørt’? 
Det er nok et spørgsmål, mange KU-ansatte 
stiller sig selv i disse dage, efter at dekanernes 
sammenskrivning af høringsfasens indsigelser er 
offentliggjort. 

Skindemokrati
Blandt de protesterende har der ikke været de 
store forhåbninger om, at protester tages til 
følge, og mange har valgt en taktisk passivitet. 
Mange menige vip’ere har opfattet høringsfasen 
som en skinproces, idet de bagved har anet 
en topstyret ’masterplan’, hvor beslutningerne 
var taget på forhånd.  Mange har derfor ageret 
med en taktisk passivitet, som har betydet, at 
kun få har villet lægge navn til protester, når 
FORSKERforum spurgte. Til gengæld har kulis-
seprotesterne været voldsomme visse steder. 

 Der er næppe tvivl om, at den frustration og 
skuffelse, medarbejderne i KUs bestyrelse gav 
udtryk for, stadig er til stede hos rigtig mange 
medarbejdere.

 ”Jeg er stået af. Jeg gider ikke skindemokrati”, 
siger Lotte Lauritzen, lektor og TR ved Institut 
for Human Ernæring, LIFE, frustreret over, at de 
mange faglige og personalemæssige argumenter 
mod en fusion mellem hendes institut og Institut 
for Idræt tilsyneladende ikke fandt nogen forstå-
else på højere sted.

 ”Beslutningen har hele tiden været fastlagt, 

det er min helt klare opfattelse. Vi har ikke ople-
vet åbenhed, og vi er på intet tidspunkt blevet 
indbudt til nogen samtaler som respons på vores 
indvendinger”, fortæller hun.

Masterplan bagved
Tillidsmanden kan godt se fornuften i fusio-
nerne på et overordnet plan. Sådan lyder det 
også i langt de fleste medarbejder-input, samt 
blandt de kilder, FORSKERforum har talt med. 
Hun har bare ikke oplevet et reelt ønske om at 
justere ’grovskitsen’ til institutstrukturen, uanset 
medarbejdernes modstand og uanset den faglige 
argumentation.

 Samme synspunkt kommer fra Lone Friis 
Thing, der er TR på Institut for Idræt: ”Vores 
opfattelse har været, at strukturen har ligget 
fast. Rektor gav selv udtryk for det ved det 
indledende stormøde på Naturvidenskabeligt 
Fakultet, hvor han sagde: I må da gerne arbejde 
på disse ting og gå ned i substansen, men I 
skal vide, at ledelsen arbejder videre. Og hver 
gang, vi har holdt møde, synes jeg, vi har mødt 
en mur. Det er ikke fordi vi ikke gerne vil have 
forandring, men vi har manglet den faglige 
diskussion”, siger hun.

Lydhørhed på institutniveau
Ifølge fællestillidsmand på LIFE Thomas Vils 
Pedersen er dette en ganske udbredt opfattelse: 
”Man lagde ud med ti grovskitse-institutter, 
og det er også dem, der eksisterer i det forslag, 
der er blev sendt til høring. Der har ikke været 
villighed til at sætte klodserne anderledes sam-
men. Derfor har der været en bred opfattelse af 
skinproces”, fortæller han.

 Udmeldingen fra ledelsen var fra starten, 
at alle skulle høre, og dette skulle ske gennem 
en såkaldt ’input-proces’, afløst af en mere 
formel høringsproces. Det har ikke fået Thomas 
Vils Pedersen til at bilde sig selv ind, at det 
var tale om en demokratisk proces. Men han 
havde alligevel visse forhåbninger omkring 
indflydelsesgraden.

 ”Jeg var selv i tvivl om den reelle mulighed for 
indflydelse. Det var også derfor vi fik forlænget 
input-fasen fra to til fire uger. Det var for at give 
reel mulighed for input. Men selvfølgelig kunne 
man frygte, at det bare ville blive, som der var 
lagt op til”.

Han anerkender dog, at der på niveauet under 
institutstrukturen har været lydhørhed over for 
medarbejdernes input.

 ”Du kunne ikke læse ud af grovskitsen, 
hvilke faggrupper, der kommer til at være på 

hvilke institutter, og jeg ved, at nogle konkrete 
faggrupper er blevet flyttet fra den oprindelige 
plan. Så på mikroniveau bliver der lyttet. Der har 
også været lydhørhed over for, hvad man skal 
være opmærksom på omkring kulturforskelle, 
varetagelse af undervisning o.l.”, siger han.

Manglen på faglige argumenter
En beklagelse flere steder lød på manglen på 
faglige argumenter omkring institutfusionerne 
og fakultetsplaceringerne. I stedet er man blevet 
mødt med argumenter af mere strukturel og 
strategisk karakter. Blandt andet er det en udtalt 
målsætning at blande fakulteterne og deres tid-
ligere institutter så meget som muligt, og derfor 
hellere fusionere institutter på tværs af de gamle 
fakulteter end med nabo-institutterne.

 Thomas Vils Pedersen har en vis forståelse for 
det ønske: ”Hvis det bare er business as usual, og 

KU-fusion: Skinproces over masterplan
Der er blevet sagt ’medindflydelse’ mange gange i processen omkring fusionen af de våde fakulteter på KU. Men mange føler, ledelsen har sagt et, men gjort noget andet

Sådan så grovskitsen ud til institut-strukturen på det nye Science-fakultet, som ledelsen sendte til diskussion blandt medarbejderne.  
Og sådan ser forslaget, som nu indstilles til vedtagelse i KU’s bestyrelse, også ud.
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man tager de samme institutter og sætter en ny 
fakultets-hat på, så vil det ikke ændre så meget. 
Jeg tror, det er den rigtige vej at gå, hvis man vil 
skabe nye fakulteter med fælles kultur. Omvendt 
bør dette ikke være vigtigere end det faglige hen-
syn, og det lader det til, at det er i nogle tilfælde”.

Institutlederne taget i ed?
Institutlederne var taget i ed, inden planen 
blev fremlagt. Det pointerede rektor Ralf Hem-
mingsen i Universitetsavisen i september, da 
han lod sig interviewe om fusionsplanerne. Det 
er dog lidt tøvende svar, FORSKERforum får, 
når institutlederne spørges om, hvor vidt de har 
vendt tommelfingeren i vejret, inden ledelsen gik 
ud med skitsen til den nye struktur.

 ”Som institutleder opfatter jeg min rolle 
sådan, at når chefen siger: det har vi besluttet, så 
bør jeg som ansat leder loyalt arbejder med i den 
retning”, siger Arne Astrup, leder af Institut for 
Human Ernæring på LIFE. 

 Er du blevet taget med på råd?
 ”Jeg har ikke følt mig forbigået”, svarer 

Astrup. 

Ikke førstevalg hos lederne
Forskningslederne på Astrups institut opfor-
drede til, at man kiggede andre steder hen 
vedrørende fusionspartnere, for eksempel til 
LIFE-naboen Institut for Fødevarer. Det syntes 
Astrup i og for sig var en god ide, men han 
pointerer, at han ser større faglige udviklingsmu-
ligheder i en fusion med Idræt. Samtidig købte 
han også ledelsens mere strategiske argumenter 
om at blande kortene.

”Jeg kunne sagtens se, at vi kunne fusionere 
med fødevarevidenskab. Vi bor sammen og 
kender hinanden utrolig godt. Det ville være 
en relativ nem fusion. Men jeg kan godt se 
fakultetsledelsens argument om, at når man skal 
man have et nyt fakultet med egen identitet og 
kultur, så er det rigtigt at blande institutterne 
sammen. Det skal bare give faglig mening, men 
det synes jeg Idræt og Ernæring gør”, forklarede 
Arne Astrup.

 Heller ikke hans leder-kollega på Idræt Else 
Trangbæk har følt sig som en del af den beslut-
ning, der ledte til fusions-skitsen: ”Vi har ikke 
kendt til det her før 15. september, udover at vi 
fik at vide, at der var noget på vej”, fortæller hun.

 For hende har det reelt ikke fremstået som 
en mulighed, at fusionen med Idræt/Human 
Ernæring kunne undgås.

 ”Første gang, jeg ser et notat, var det 
udgangspunktet at vi skulle fusioneres med 
Human Ernæring. Det var det opdrag, Astrup og 
jeg fik og gik videre med. Jeg forsøgte på opfor-
dring fra medarbejderne, om vi kunne forblive 
alene som institut, men uden held”, siger hun.

Lyttet men ikke fået ret
Hun synes dog, det er forkert at sige, at med-
arbejderne ikke har haft indflydelse: ”Jeg tror 
medarbejderne har haft rigtig meget indflydelse 
på processen. Det er bare ikke det samme som, 
at de har fået ret. Demokrati er, at man på 
anstændig måde bliver enige om noget, ikke at 
alle får ret”, siger hun. 

 Idræt-institutlederen, som i øvrigt stopper pr. 
1. januar, nævner hvordan Idræt har udarbejdet 
en liste over barrierer, der skal arbejdes med, for 
at fusionen med Human Ernæring skal gå godt, 
hvilket fakultetsledelsen skulle have givet ”et 
rimeligt håndslag” på.

 Har dine medarbejdere på Idræt været naive, 
når de nu står og er skuffede over manglende 
indflydelse?

 ”Jeg vil meget nødig sige, mine medarbejdere 
er naive. Men vi har nogle meget idealistiske 
medarbejdere, der ville det, de tror, er det 

bedste”, svarer Else Trangbæk.
Ifølge Thomas Vils Pedersen kunne megen 

medarbejderfrustration være undgået med 
en mere klar udmelding fra ledelsen. Der har 
simpelthen været for meget tvivl om, hvad man 
skulle lægge i det, når rektor snakkede om, at 
”alle vil blive hørt”.

 ”Det ville på sin vis have givet større respekt 
hvis man havde lagt skitsen frem og sagt: 
sådan her bliver det, med mindre I virkelig 
kommer med kuldsejlende argumenter”, slutter 
LIFE-tillidsmanden. 

lah

KU-fusion: Skinproces over masterplan
Der er blevet sagt ’medindflydelse’ mange gange i processen omkring fusionen af de våde fakulteter på KU. Men mange føler, ledelsen har sagt et, men gjort noget andet

Sådan så grovskitsen ud til institut-strukturen på det nye Science-fakultet, som ledelsen sendte til diskussion blandt medarbejderne.  
Og sådan ser forslaget, som nu indstilles til vedtagelse i KU’s bestyrelse, også ud.
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Dekanen vil ikke interviewes
Nils O. Andersen vil ikke svare på kritiske spørgsmål  

om institut-sammenlægningerne på NAT-LIFE

KU-ledelsen har groft sagt ikke lyttet til kritik-
ken af ’grovskitsen’ til fusion. Og efterfølgende 
vil dekan Nils O. Andersen ikke besvare kritiske 
spørgsmål til forløbet og resultatet. 

 Det vil han ikke efter at status på den store 
KU-fusion af fakulteter og institutter er, at 
dekanerne for nat og LIFE efter tre måneders 
høringer og diskussioner holdt fast i ’grovskit-
sens’ udspil. Det sker på trods af, at KU-ledelsen 
i hele forløbet har afvist mistanker om, at 
’grovskitsen’ i realiteten var en ’masterplan’, som 
ikke kunne anfægtes. Mange menige udtrykte 
frustration over manglende indflydelse samt en 
opfattelse af høringsfasen som en skin-proces, 
hvor institut-sammenlægningerne reelt ikke 
stod til at ændre. Mange menige valgte derfor en 
taktisk passivitet.

 Og forløbet synes at have givet dem ret. 

Dekan vil ikke interviewes 
FORSKERforum ville spørge nat-dekan Nils O. 
Andersen om forløbet og han bad om skriftlige 
spørgsmål, som blev fremsendt: 

 Dekanen ville imidlertid ikke stille op til 
et mundtligt interview (hvor journalisten kan stille opfølgende spørgsmål, hvis der ikke bliver 

svaret). I stedet sendte dekanen ’en replik’ til 
FORSKERforum.

  Det nærmeste dekanen kommer et svar på 
spørgsmålene om kritikken lyder: ”I en proces 
som denne kan ikke alle ideer realiseres og alle 
synspunkter tilgodeses, men sammenfattende 
kan jeg konstatere, at dialogerne i høringsfasen 
har ført til markante faglige forbedringer af det 
endelige forslag sammenlignet med grovskitsens 
indhold”. 

 Ellers giver dekanen en redegørelse for den 
store grad af medarbejderinddragelse samt for 
formalia. Og så sætter han fokus på de mindre 
justeringer, som planen har indføjet i forhold til 
”grovskitsen”. 

 Her konstaterer han, at der har været en 
dialog med institutledere, forskningsledere 
og enkeltpersoner om de faglige rationaler på 
de særligt omdiskuterede institutter. Her har 
man fået udpeget nogle konkrete initiativer, 
som udnytter synergien fra de sammenlagte 
institutter. For Idræt og Human Ernærings ved-
kommende nævner han en bacheloruddannelse i 
’idræt og sundhed’, og et fælles ’Center for Fysisk 
aktivitet, Ernæring og Sundhed’. For Matematik, 
Statistik og Datalogi nævner han et ’Copenhagen 
Center for Informatics’ samt at Institut for 
Naturfagenes Didaktik kommer til at indgå i 
instituttet for Matematik og Datalogi.

Om reparation af en telefon
En anonym universitetslærer fortæller en absurd men sand, illustrativ og skræmmende historie fra det virkelige liv – fortalt i 15 trin

1. Historien fra mit universitet – pt. under 
”modernisering” – startede, da min telefon ikke 
virkede efter sommerferien. Det er en inter-
netelefon, en IP-telefon, som skal have strøm 
fra internettet for at virke. Jeg gik ud fra, at det 
måtte være en central fejl og at universitetets 
centraliserede it-service havde styr på den slags 
småting. Jeg kontaktede it-service. Pr. mail, for 
min telefon virkede jo ikke.

2. Der kom hurtigt et autosvar--de har de 
styr på det tænkte jeg straks-- om at man havde 
registreret min henvendelse. 

 3. Efter et par dag fik jeg en ny mail, at man 
nu havde oprettet en sag(!!) på mit problem og 
at jeg iøvrigt på it-service’s hjemmeside kunne 
følge med i hvad der skete i sagen. 

 4. Så jeg chekkede efter et par dage: feltet 
hvor jeg skulle kunne se fremskridtene i min sag 
var blankt—som i helt tomt. 

5. Efter yderligere en uge uden at der var sket 
noget, henvendte jeg mig igen til it-service og 
forklarede, at jeg i mit arbejde var meget afhæn-
gig af at have en telefon; så nu lovede de at sende 
nogen til mit kontor for at se på telefonen. 

 6. Dagen efter kom to entusiastiske studen-
termedhjælpere (da de menig it-medarbejdere 
ikke længere har tid til den normale servicering 
af os andre har man måttet ansætte en stort 
antal studentermedhjælpere) og de fandt hurtigt 
ud af, at der manglede strøm til min telefon, og 
mente, at der bare manglede at blive sat et kabel 
til strømforsyning på serveren efter at rummet, 
den står i, var blevet malet i sommerferien. Så 
det ville de lige klare i løbet af få minutter. 

 7. Efter et par timer kom de slukørede 
tilbage med besked om, at it-service havde 
meddelt dem, at de ikke havde autorisation til 
at røre ved serverne! Så måtte jeg igen kontakte 
it-service, som lovede at sende en anden til at se 
på telefonen. 

 8. Denne gang var det en rigtig it-medar-
bejder, der kunne konstatere at telefonen ikke 
virkede. Det kunne jeg kun bekræfte; selv om det 
var hyggeligt at snakke med ham, var det trods 
alt derfor, jeg havde tilkaldt ham. Jeg nævnte for-
sigtigt (jeg er ikke så god til det der elektronik) 
at det måske var, fordi der ingen strømforsyning 
var til telefonen. Han trak skeptisk telefonen 
ud af stikket og sagde, at han ville prøve den et 
andet sted. 

 9. Efter et par timer kom han tilbage og 
meddelte at telefonen ikke virkede, og at de nok 
ikke ville reparere den, da universitetets øverste 
administrative ledelse havde besluttet, at alle 
skulle have mobiltelefoner. Da jeg svarede, at den 
beslutning kendte jeg godt, men den handlede 

I en proces som denne, kan ikke alle synspunkter tilgodses,  
skriver dekan Nils O. Andersen til FORSKERforum.
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om mobiltelefoner i 2013, og jeg kunne altså ikke 
undvære en telefon indtil 2013, mumlede han et 
eller andet og gik. Om det var en anerkendelse 
af min viden om ledelsesbeslutningen eller 
analysen af nødvendigheden af et arbejdsredskab 
eller noget andet gik ikke op for mig. 

 10. Jeg var spændt på, hvordan min sag så 
ud efter flere personer nu havde været involveret 
i den; så jeg tjekkede min sag på it-service’s 
hjemmeside. Til min store skuffelse havde 3 
personers arbejde ikke sat sig spor i feltet for 
afrapportering: det var stadig helt blankt! Nu er 
jeg ikke særlig autoritetstro, så jeg besluttede 
at lave min egen uautoriserede, videnskabelige 
undersøgelse af telefonens afhængighed af en 
korrekt forbindelse til den elektroniske omver-
den: Jeg bar den over i en anden bygning, hvor 
jeg vidste at IP-telefonerne virkede. Og der viste 
det sig, at den telefon, der havde fået dødsstødet 
fra it-service, virkede!! 

 11. Et nærmere studie af telefonens under-
side afslørede et hul, der til forveksling lignede 
det, der var beregnet til den eksterne strømfor-
syning til det ekstra harddrev på min pc. Jeg gik 
derfor tilbage til mit kontor og forsøgsmonte-
rede denne strømforsyning til telefonen. Stikket 
havde dog for lille diameter (hvorfor kan man 
ikke lave sådan noget i standardstørrelser?), så 
det faldt ud hele tiden. Men i de perioder, hvor 
det var inde, virkede telefonen. Jeg havde altså 
analyseret situationer korrekt: der var to mulig-
heder for strømforsyning, via nettet eller via en 
ekstern strømforsyning. 

 12. Jeg kunne nu efter to måneder glad ringe 
til it-service og meddelte, at nu havde jeg løst 

mit telefonproblem, så jeg ville være glad, hvis 
de kunne forsyne mig med en ekstern strømfor-
syning med et stik, der passede til telefonen. De 
lød nu ikke særlig begejstrede, men meddelte i 
stedet, at egentlig var telefoner slet ikke deres 
opgave, det var den centrale koncern-it’s. 

 13. I det øjeblik gik det med rædsel op for 
mig, hvad jeg havde gjort: med min hjerteløse 
insisteren på at ville have en funktionel telefon, 
havde jeg presset it-service’s medarbejdere 
til at udføre sort arbejde: arbejde, som de nu 
ikke kunne registrere som veludført arbejde. I 
klarhedens skær gik det op for mig, at afrap-
porteringsfeltet ikke var udfyldt, fordi det ikke 
var illegitimt arbejde i den forstand, at det lå 
udenfor hvad afdelingen kunne indrapportere, 
fordi det lå udenfor deres afgrænsede arbejdsfelt.

 14. Efter at have sundet mig oven på chok-
ket ringede jeg så til koncern-it og spurgte, om 
de havde en strømforsyning, der passede til 
min telefon. Og svaret var: ”Ja dem har vi skam 
mange af, fordi alle jo har strøm via internettet!”  

 Jeg kneb læberne sammen for ikke at komme 
til at skrige. Jeg spurgte, så blidt jeg kunne, 
om de ikke kunne sende mig bare en enkelt. 
”Næææh-- det kan vi ikke, du bliver nødt til at 
købe en, for vi kan ikke udlevere noget, før vi har 
udfyldt en salgsrapport”, var svaret (formentlig 
så lederen kan følge med lageret og i hvad hans 
medarbejdere laver i koncern-it). 

 ”Jamen”, svarede jeg så glad, ”jeg køber én lige 
på stedet”. 

  Medarbejderen lød helt træt: ”Det kan 
du ikke; du skal først udfylde en købsrapport 
og sende den til den indkøbsansvarlige på dit 

institut; indkøb er jo centraliseret for at spare 
administration …”

15. Jeg gik så til den indkøbsansvarlige og fik 
min dims, som skam passede. Efter tre måneder. 

Og hvad kan man så lære af den historie?
Først og fremmest, at i de gode gamle dage, hvor 
tingene ikke var centraliserede og effektiviserede 
og administrativt besparede, ville jeg være gået 
til instituttets lokale tekniker.

  Nu ved jeg ikke så meget om moderne 
organisationer og management. Men jeg kan 
da se, at nu er alting centraliseret og underlagt 
nøje procedurer. Logikken er, at store enheder 
medfører effektivisering og besparelser, når man 
samler små enheder til større enheder, igen og 
igen. Logikken er vel også, at hele forretningen 
dermed bliver nemmere overskue og styre fra 
oven. For hvert lag skal der selvfølgelig ansættes 
en administrativ leder, der skal holde styr på 
produktionen. Der laves indviklede rapporte-
ringssystemer, så lederen kan rapportere ratio-
naliseringsgevinsten op til sin nærmeste leder og 
blive belønnet for det. Jo mere detaljerede disse 
procedurer, jo dygtigere må de administrative 
medarbejdere jo være.

 Det ligner et system, hvor administration 
bliver et formål i sig selv. Medarbejderne ender 
med at bruge mere tid på at følge procedurer og 
udfylde rapporter end på det primære arbejde. 

 Nu ved jeg som sagt ikke så meget om 
moderne organisationer og management, men 
jeg kan da godt forestille mig, at disse procedu-
rer må føre til nye rapporteringer og skemaer, 
så lederen kan følge arbejdet og i øvrigt søge at 
imødekomme direktionens ønske om at skrue 
en tak op for rationaliseringsgevinsterne. Og der 
skal altså ikke megen fantasi til at forestille sig, 
at alt imens denne selvlegitimerende mekanisme 
kører derudaf, opstår der en parallelstruktur, 
hvor de nedre lag i organisationen i det skjulte 
finder måder at undgå den ineffektive og dårlige 
centralservice. Det kunne jo ske ved at ansætte 
egne lokale teknikere – hvorved den centralise-
rede afdeling sygner hen og må nedlægges.

 Desværre er mit universitet ikke nået til dette 
stadium, hvor man har indset, at der er grænser 
for centraliseringsgevinster. Måske tværtimod, 
for det mest skræmmende er måske, at det 
absurde forløb med at få repareret en simpel 
dims i en stor topstyret organisation er ved at 
blive gentaget i omfattende faglige fusioner, med 
samme organisationslogik? 

 Jeg tør slet ikke tænke tanken til ende. 

Forfatteren er red. bekendt.

Om reparation af en telefon
En anonym universitetslærer fortæller en absurd men sand, illustrativ og skræmmende historie fra det virkelige liv – fortalt i 15 trin
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Harsk kritik af uni-ledernes støtte til forskerkarriere
Ekstern konsulentrapport leverer harsk kritik af uni-ledelsernes manglende lyst til at skabe klare karrierespor, såvel for de unge som for lektorgruppen

Systematisk karrierehåndtering på universi-
teterne foregår i begrænset omfang. Sagt på 
simpelt dansk: Karriereplanlægning med de 
ansatte er stort set fraværende…

 Sådan lyder underteksten i en ny kon-
sulentrapport fra Deloitte: Evaluering af 
karriereveje. Universiteterne planlægger 
ikke systematiske karriereforløb og slet ikke 
for de unge forskere i rekrutteringsstillinger. 
De får typisk lov at starte som post.doc. eller 
adjunkter med forventninger om en fast stilling 
i den anden ende. Og arbejdsgiverne afkræfter 
ikke disse forventninger, men undviger blot at 
medvirke til konkrete karriereplaner: ”Samlet 
tyder analysen på et miljø, hvor den enkeltes kar-
rieremuligheder ikke i særlig høj grad er genstand 
for drøftelser”. 

Uni-lederes manglende støtte
Selv om universiteterne har pligt til at sikre kar-
riereplanlægning og –støtte for den enkelte post.
doc.’er eller adjunkt, så er støtten helt fraværende 
i praksis: ”Mange forskere ved ikke, hvilke krite-
rier, der er for forfremmelse, og mange har ikke 
drøftet deres karriere med deres nærmeste leder”. 

 Evalueringens kritik er entydig og stiller 
krav om forbedring af karrierestøtten hos 

uni-ledelserne. Uddannelsesministeriet har 
foreløbig intet foretaget sig i anledning af rap-
porten, men har foreløbig ingen konkrete planer 
for at stille konkrete krav, ud over at lave ”en 
opfølgning”, dvs. en dialog. 

Stor utilfredshed med 
institutledere og topledelsen
Unge forskere oplever, at ledere ikke tager aktivt 
stilling til deres karriereplan. Opslag og den 
åbne konkurrence om stillinger fører til, at for-
skerne efterspørger en forventningsafstemning. 
Men ledelsens holdning er blot det ubestemte ”jo 
mere du kan og gør, jo bedre”…

 Konsulentrapportens voxpop fortæller om 
stor utilfredshed med ledelsens karrierehåndte-
ring. 20 pct. er utilfredse med institutlederens 
support, mens 50 pct. er tilfredse. (Det svarer 
tilfældigvis med, at 20 pct. er løstansatte, mens 
de øvrige er fastansatte, hvilket kan indikere 
nogen sammenfald mellem grupperne). 

 Og utilfredsheden med den centrale ledelse 
(dekan og rektor) viser sig at være endnu 
større: 30 pct. er utilfredse, mens kun 22 pct. er 
tilfredse. 

’Inden for rammevilkårene
Ledernes undskyldninger er bevillingsmangel. 
Det er ”vanskeligt at implementere” med eks-
terne bevillinger, lyder det. 

 Blandt de (delvist eller helt) eksternt lønnede 
er 60 pct. tidsbegrænset ansat. Dermed er den 
fremadrettede karriere for den enkelte afhængig 
af eksterne bevillingsgivere, konstaterer rap-
porten, for dernæst at komme med forpligtelsen: 
”Det medvirker til et samlet billede af forskerkar-
riereveje, der er uklare og usikre for den enkelte. 
Universiteterne har til opgave i forhold til, inden 
for rammevilkårene, at sikre karriereplanlæg-
ning og –støtte til forskere med tidsbegrænset 
ansættelse og ekstern finansiering”. 

 Dilemmaet er, at uni-ledelserne har ideelle og 
formelle hensyn til de ansatte, men at det skal 
holdes inden for givne økonomiske rammer.  

Uni-ledelsernes egeninteresse: 
Et åbent marked
Lederne besværer sig over det ansættelsesmæs-
sige besvær ved videnskabelige stillinger. 
Bedømmelse og behandling af ansøgninger tager 
for lang tid. Der er et stort ressourcespild ved 
formelle behandlinger af ansøgere, som ingen 
chance har for at få stillingen. Rapporten går 
dog ikke nærmere ind med en analyse af, om 
forvaltningen er hensigtsmæssig. 

 Når de usikre karriereperspektiver skal 

forklares, skyldes det dog ikke ansættelsesrets-
lige begrænsninger, men nærmere at der ikke 
slås (faste) stillinger op, fordi lederne vil have frit 
valg og ikke binde sig. Ledernes skjulte motiv 
til den manglende karriereplanlægning til gunst 
for den unge forsker fremgår indirekte af konsu-
lentrapporten: ”Den generelle opfattelse blandt 
beslutningstagerne (til de ansættelsesjuridiske 
rammer, red.) er, at universiteterne bør have 
friere rammer til at planlægge universitets-
specifikke eller individuelle karriereforløb”. I en 
incitamentsstruktur har universiteterne nemlig 
”en egeninteresse i at fastsætte rammer for 
forskere, der giver de bedst mulige vilkår i forhold 
til at nå universitetets mål” (s.16). 

Post.doc. er en planlægnings-buffer
Knap hver fjerde ansatte på universitetet er 
tidsbegrænset ansat som post.doc./adjunkt. 
I gennemsnit er de ansat i 2,5 år (de må kun 
ansættes tre gange på denne måde), og er derfor 
den ansættelsesgruppe, som er ”mest løst 
tilknyttet”. Denne gruppe har i særlig grad en 
oplevelse af usikkerhed i forhold til fremtidige 
karrieremuligheder.

 Andelen af forskere på løse midler er steget 
i perioden 2003-09 med 6 pct. fra 17 til 23 pct. 
Hver fjerde ansatte på universitetet er altså 
løsansat. Og blandt post.doc.’erne er 90 pct. 
ansat på løse midler. Der er dog stor variation 
mellem hovedområderne, idet der er flest løst-
ansatte på nat, jord og sundhed (som er felterne 
med flest eksterne midler). 

 Den høje grad af løsansættelser indikerer, 
at løsarbejdere indgår strategisk i ledelsernes 
personale- og økonomiplanlægning som en løs 
buffer, der kan skrues op og ned for og som kan 
bruges til at spotte talenter, men så bramfrit 
formuleres det ikke i konsulentrapporten. 

Arbejdsgivernes bruger ikke muligheder
Det er bemærkelsesværdigt, at der i dag er 
mulighed for at skabe klarere karriereforløb.  
Den adjunktstilling, som kunne være vejen til en 
lektorstilling (når adjunkten har opfyldt sine for-
pligtelser efter 3-4 år), bruges sjældent, fortæller 
konsulentrapporten. Arbejdsgiverne forklarer 
det med et ønske om fleksibilitet”. Ledelsen vil 
ikke binde sig, men vil hellere slå en fast stilling 
op i slutningen af forløbet, som adjunkten kan 
søge, men som også andre kan søge (fx post.
doc.’ere) – og dermed overhale adjunkten.

 Interviews fortæller også, at mange ledere 
faktisk slet ikke kender muligheden for adjunkt-
oprykning, hvilket kunne indikere, at ledelsen 
ikke vil have, at den bruges. Andre ledere 
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udtrykker modvilje mod den. (Det omtales ikke i 
rapporten, at Aarhus Universitet nægter at bruge 
adjunkturet til ansættelse af unge forskere). 

 Arbejdsgiverne har også mulighed for at 
skabe flere faste stillinger baseret på eksterne 
bevillinger. Det sker ikke i dag, officielt fordi 
ledelserne vil have finanserings-sikkerhed 
(hvilket de ofte har i praksis, fordi mange løse 
bevillinger er relativt fortløbende). 

 Yngre post.doc.’ere peger endelig på, at de 
ikke oplever, at de er tvunget til fortløbende 
at sikre deres egen ansættelse igennem nye 
eksterne bevillinger uden støtte fra ledelsen, 
grundlæggende fordi ledere ikke kalkulerer med 
at indlejre post.doc.’ere i faste stillinger (efter 
fem års ansættelse eller tre på hinanden følgende 
ansættelser).

Overgang til ekstern karriere
Deloitte-rapporten fortæller ikke, hvor mange 
post.doc.’ere, der bliver smidt af karrieresporet 
på uni. 

 Den fortæller derimod om interview-
resultater, der fortæller, at knap 40 pct. af de 
ansatte søger bort, enten til et andet universitet 
(især humaniora), eller til den private sektor 
(især fra de våde fag). Næsten alle, der droppede 
en uni-karriere, er glade for at være stoppet. Lav 
jobsikkerhed eller manglende udsigt til karriere 
var hovedmotivet til jobskifte. Og for fire ud af 
fem indbar skiftet i øvrigt ikke et skift til en helt 
ny faglighed, for de arbejder nu tæt eller delvis 
tæt på deres oprindelige felt. 

jø

Harsk kritik af uni-ledernes støtte til forskerkarriere
Ekstern konsulentrapport leverer harsk kritik af uni-ledelsernes manglende lyst til at skabe klare karrierespor, såvel for de unge som for lektorgruppen

Deloitte:  
Uni-lærere har  

47 timers arbejdsuge
Forskning er vigtigst for karriereudviklingen, 
fordi det er her den unge forsker meriterer 
sig. Det betyder præstationspres og høje 
arbejdstider. 

Deloittes konsulentrapport om forskerkarriere 
– som er lavet for Uni-Styrelsen – bekræfter 
tidligere undersøgelser om, at uni-forskeres 
arbejdstid ligger langt over de 37 timer, som 
ellers er samfundets norm. Der vises et gennem-
snit på 47 timer for alle ansættelsesgrupperne 
post.doc., adjunkter, lektorer og professorer. 

(Tidligere undersøgelser har vist, at arbejds-
tiden er voksende i takt med stillingskategori og 
at lektorgruppen har arbejdstider på 47 timer/
ugentligt.) 

 Den almindelige forklaring på de høje 
arbejdstider lyder, at timekravene til undervis-
ning (især på humaniora og samfundsvidenskab) 
er så høje, at forskerne er nødt til at forske i 
fritiden (ud over normalarbejdstid på 37 timer). 
Deloitte-analysen fortæller da også, at 61 pct. af 
forskerne bruger mindre end halvdelen af deres 
arbejdstid på forskning. Og værst står det til 
på humaniora og samfundsvidenskab, hvor 70 
pct. har mindre end halvdelen af arbejdstiden 
til forskning, mens den samme andel kun er på 
45 pct. på sundhedsvidenskab. En nærliggende 
forklaring på det kan være, at sundhedsviden-
skab har mange post.doc.’ere, der udelukkende 
forsker. 

Rapport: Evaluering af forskerkarriereveje – 
håndtering af forskeres karrierer på de danske 
universiteter (Deloitte-rapport, november 2011).
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Grov uagtsomhed når hun er hovedforfatter på artikel, hvor Penkowa fuskede 

med sit bidrag, lyder anklagen

Den højprofilerede læge og motionsforsker 
Bente Klarlund Pedersen er pt. indklaget for 
Uredelighedsudvalget UVVU. Udvalget har som 
sædvanligt opfordret parterne i sager til ikke 
at udtale sig, mens sagen behandles det næste 
halve år. Men klagerne handler angiveligt om 
det konkrete og principielle spørgsmål, om hun 
som hovedforfatter til nogle artikler burde have 
opdaget Penkowas genbrug af manipulerede 
muskelfotografier. 

 I betragtning af ikke blot de åbenlyse svigag-
tige manipulationer fra Penkowa, men også de 
mange uoverensstemmelser i andre dele af arbej-
det, må man konkludere, at det er sandsynligt, at 
Bente Klarlund bevidst uagtsomt, lyder klagen 
fra professor Henrik Galbo, der har forsket i 
muskler i Danmark i 30 år: ”En gennemgang af 
offentliggjorte papirer, efterlader ikke meget 
plads til tvivl om, at Bente Klarlund Pedersen 
er mindst skyldig i grov uagtsomhed af hen-
des videnskabelige opgaver både som leder 
og vejleder, som en ledende forfatter og, ja, 
som en professor på Københavns Universitet”, 
skriver klageren (ifølge BT).

Klarlund mistænkte ikke snyd
I sit svar til UVVU henviser Klarlund til, at 
Penkowa var en selvstændig seniorforsker, som 
hun ikke havde mentorfunktion for, at Penkowas 
bidrag til artiklerne var beskedne og ikke har 
haft den store betydning. Klarlunds opsigtsvæk-
kende resultater er i øvrigt senere blevet bekræf-
tet af flere uafhængige forskere og så konstaterer 
Klarlund, at der er 200 forskere, der har arbejdet 
sammen med Penkowa:

 ”Henrik Galbo mener tilsyneladende også, at 
jeg helt tidligt burde have været opmærksom på, 
at Penkowa begik uredelighed. Men hvad kan 

man sige til det, udover at det ville jeg da også 
gerne have ønsket, men jeg mistænkte på intet 
tidspunkt, at der var tale om snyd, førend det 
blev kendt i presse” (UNIVERSITETSavisen). 

 Klarlund vil ikke kommentere den konkrete 
sag, men forklarer dog, at den primært går ud 
på, at hun står som hovedforfatter på artikler, 
hvor Milena Penkowa deltager med forsøg, der 
siden er blevet afsløret som fup. Men Klarlund 
har svært ved at se, hvad hun kunne have gjort 
anderledes.

  ”Vi har lavet hver vores ting i hvert vores 
laboratorium – det er jo måden, samarbejder 
foregår på. Det er rigtigt, at jeg ikke har 
kontrolleret, at hendes tidspunkter er korrekte. 
Men jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have gjort 
det, med mindre jeg har befundet mig sammen 
med hende i laboratoriet”, forklarer hun. 

Klarlund: Forskningssamarbejde 
er en tillidssag
Klarlund mener, sagen havde været en anden, 
hvis Penkowas resultater havde været særligt 
opsigtsvækkende. Men de konkrete forsøg viste 
ifølge Klarlund ikke noget, der ikke havde været 
påvist før. Til gengæld trak Klarlund straks sine 
artikler, da hun blev klar over de upålidelige 
delresultater fra Penkowa. Meget mere føler hun 
ikke, hun kunne have gjort.

  ”Jeg synes, der mangler en forståelse for den 
måde, samarbejder i forskningen foregår. For 
eksempel kommer mange forskningsmidler fra 
EU, og projekterne har deltagere i mange lande. 
I øjeblikket modtager jeg prøver fra en masse 
lande og forskere, jeg aldrig har mødt. Men jeg 
har ikke skyggen af chance for at vide, hvordan 
de er taget. Det beror på en tillidssag”.

lah
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Tema: Forskningsfup

Klarlund under fupbehandling
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Ansvarlig for medforfattere?
Hele tanken om forskningssamarbejder vil bryde sammen, hvis forskere skal hæfte for fejl og snyd,  

som medforfattere laver, siger flere forskere på baggrund af UVVU-sager

Efter afsløringen af Milena Penkowas systema-
tiske forsknings-fiflerier er blikket nu blevet 
vendt ud mod de mange samarbejdspartner og 
medforfattere til hendes videnskabelige artikler. 
Og for én forskers – medicineren Bente Klar-
lund Pedersens – vedkommende, har det fokus 
resulteret i sager ved Udvalget for vurdering af 
videnskabelig uredelighed (UVVU). 

 Men den slags anklager burde afvises med 
det samme, mener flere forskere. For uanset 
hvad Penkowa måtte have skrevet og gjort i sin 
del af et forskningssamarbejde, kan man aldrig 
forvente, at hendes partnere går ind og dobbelt-
tjekker hendes arbejde.

Willerslev: ’Hvis nogle vil snyde …
”Når du indgår et samarbejde, er det jo typisk 
med nogen, der kan noget, du ikke kan. Det er 
derfor, du indgår samarbejdet. Derfor kan man 
ikke forvente, at du er i stand til at se, hvis der 
bliver lavet noget fusk. Man er nødt til at stole 
på, at folk opfører sig ordentligt, hvad de jo også 
gør i 99,9 procent af tilfældene”, siger Eske Wil-
lerslev, professor ved Grundforskningscenter for 
GeoGenetik, KU.

 Han anslår selv at have mere end hundrede 
samarbejdspartnere verden over, der for eksem-
pel laver dataanalyser, han ikke selv er i stand til.

 ”Hvis nogle ville snyde, så ville jeg i mange 
tilfælde ikke have en chance for at opdage det”, 
siger han.

Selve tanken om at have videnskabeligt 
ansvar for andres arbejde, er for ham absurd 
og direkte i modstrid med ideen om at etablere 
forskningssamarbejder.

 ”Skulle man tjekke alting på den måde, ville 
det jo kræve enorme ressourcer. Det ville jo 
bremse al udvikling. Og så kan man spørge, 
om det relativt set ville være indsatsen værd, 

når man tager i betragtning, hvor sjældent der 
snydes,” siger Eske Willerslev.

 Skulle Klarlund blive erklæret ”skyldig” 
af UVVU i den verserende sag, ville det ikke 
være første gang, en forsker er blevet sværtet 
af andres forteelser. For nogle år siden fik en 
professor ved DTU en påtale, da han stod som 
hovedforfatter –  ’corresponding author’ – på en 
artikel, hvor en anden forsker havde begået fejl. 
Også selvom pågældende udenlandske forsker 
skrev til UVVU og tog ansvaret på sine skuldre. 

Den afgørelse har siden forarget kemi-

professor Niels Bjerrum, der var kollega til den 
indklagede.

”Det er helt urimeligt. Jeg tror, UVVU 
misforstår begrebet ’corresponding author’ og 
forveksler det med en bestyrelsesformand, der 
altså har det overordnede ansvar. Men sådan 
er det slet ikke. Corresponding author står ikke 
med ansvaret, han står for korrespondencen, 
og så må han bare stole på de andre”, siger Niels 
Bjerrum.

 Han kan som Willerslev ikke se, at det skulle 
være praktisk muligt at afprøve og garantere 
kvaliteten af den forskning, andre har stået for.

 ”Vi kan jo ikke arbejde på den måde. Jeg må 
også stole på, at andres ting er rigtige, hvordan 
skulle man ellers publicere noget. Det hårde 
synspunkt – at hovedforfatteren har samme 
ansvar som en bestyrelsesformand – vil simpelt 
hen ødelægge samarbejdet inden for forsknin-
gen”, siger Bjerrum.

Han mener ikke, at fejl og snyd helt vil kunne 

undgås. Men til gengæld vil de vigtige forsøg 
blive gentaget af andre, og så vil man opdage 
fejlene. Konsekvensen vil derfor oftest kun være 
”støj” i forskningsbilledet.

Norsk forsker i fusk: Arbejdsdeling 
med ansvar og tillid
Det synspunkt vinder også genklang uden for 
landets grænser. Den norske forskningsjourna-
list Erik Tunstad har netop udgivet en bog om 
forskningssvindel, og han mener som Bjerrum, 
at de virkelig vigtige resultater altid vil blive 
tjekket af andre. 

 Han mener således hverken at det er nødven-
digt eller realistisk muligt, at forskere skal bruge 
ressourcer på at tjekke den forskning, medforfat-
tere står for.

 ”Systemet med flerforfatter-artikler er sådan, 
at de andre forfattere umuligt kan kontrollere de 
andre forfatteres bidrag. Der er en arbejdsdeling, 
hvor hver tager sig af sit, og man må stole på 
hinanden. Jeg synes derfor ikke, at det er rigtigt 
at bebrejde medforfatter, hvis deres kollega har 
fusket. Sådan noget vil uvægerligt foregå, men 
det er urealistisk at forestille sig, at medforfat-
tere skal kontrollere hinanden,« siger Erik 
Tunstad.

 Skulle man øge kravene omkring indbyrdes 
forskningsansvar vil det ikke blot belaste den 
enkelte forsker, det vil være hele systemet, der 
kommer i fare.

 ”Det vil blokere det nuværende publicerings-
system og meritering via publikationstællinger 
mm. Jeg vil også advare mod indførelse af mere 
bureaukrati og flere regler. Derimod kan det 
være godt med en indskærpelse af reglerne for 
god forskningspraksis jf. Vancouver-deklaratio-
nen”, siger Tunstad.

lah
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Man er uskyldig til det modsatte er bevist. Sådan 
lyder et helligt princip i dansk ret. Men virke-
ligheden er en smule anderledes, når det gælder 
forskere, der er indklagede for videnskabelig 
uredelighed. Så længe man er indklaget og ikke 
frifundet, vil tvivlen nemlig klæbe til forskeren, 
og det kan være en alvorlig hæmsko og belast-
ning i et konkurrencepræget forskningsmiljø.

 Derfor er det helt urimeligt, at sagsbehand-
lingstiderne i Udvalget vedrørende videnskabelig 
uredelighed (UVVU) er så lange, som de er, 
mener flere forskere. En sagsbehandlingstid på 
et år, som der ofte er tale om, er simpelthen en 
straf i sig selv. 

 ”Det tager alt for lang tid. I sådan en sag, 
som den mod Bente Klarlund, når hun jo at 
blive trukket gennem medierne. Derfor skal det 
afgøres meget hurtigere,” siger Eske Willerslev, 
professor ved Grundforskningscenter for Geo-
Genetik, KU.

UVVU-formand: Retssikkerhed
Formanden for UVVU, landsdommer Henrik 
Gunst Andersen, erkender at sagerne tager for-
holdsvis lang tid at afgøre. Men han mener ikke, 
det kan være anderledes af hensyn til grundighe-
den og retssikkerheden for de involverede parter. 
De skal nemlig have tid til at svare ordentligt.

Proceduren er, at den indklagede får mulighed 
for at svare på den klage, der er indgivet. Men 
herefter får klageren igen mulighed for at 
replicere, og på den måde udvikler sagen sig til 
en løbende korrespondance over hundreder af 
sider.

 ”Så det at bolden går frem og tilbage, tager 
noget tid. Og når den så har været frem og 
tilbage et passende antal gange, skal vi så selv til 
at rekvirere materiale, der kan bruges i vurderin-
gen. Så går der også tid med det. På den måde 
går måned efter måned,” siger Henrik Gunst 
Andersen.

 De gængse frister, som henholdsvis klager 
og den indklagede får for deres svar, er tre uger. 

Men den kan forlænges – og bliver det.
”3 uger er ofte alt, alt for lidt, for der er ofte 

tale om indlæg af betydelig længde. Korrespon-
dancen kører, indtil der ikke længere kommer 
noget nyt frem, men parterne har en tendens til 
at hælde nye ting på, så det kan være svært at 
stoppe,” forklarer Gunst Andersen.

Kritiker: ’UVVU er ikke et 
korrespondancekursus’
Men allerede her er kæden hoppet af, mener 
Frans Gregersen, professor ved Nordiske Studier 
på KU: ”UVVU skal ikke være et korrespondan-
cekursus i forskningsmetodologi. Det er helt 
utilstedeligt. Og det er udelukkende i klagerens 
interesse, at der ikke falder dom, så den her 
praksis kan udnyttes til fingerspidserne”.

 Professoren mener, at den indklagede skal 
have lov til at svare, men herefter skal sagen 
vurderes uden yderligere indlæg fra parterne.

 Det mener UVVU-formanden imidlertid ikke 
vil føre noget godt med sig. Sagen bør belyses så 
godt som muligt for alle parters skyld.

”Lægger vi det sidst indkomne til grund, 
risikerer vi, at der kommer en ny klage. Så det 
hjælper ikke, at vi afgør en sag på løst grundlag. 
Det lyder nemt og forjættende. Men det fører 
ikke noget med sig,” mener UVVU-formanden, 
der ikke mener sagsbehandlingstiden er et pro-
blem, for strafferets-sager afvikles ofte i samme 
tempo og har samme behandlingstid. 

 Men sammenligningen med strafferets-
systemet holder ikke, siger professor  Gregersen: 
”Sådan kan man se på det som jurist, men han er 
ikke klar over, hvad han spiller med. Vi taler om 
forskeres omdømme og psykiske helbred. Man 
eksponeres som en, der potentielt har fusket, 
den udprægede holdning er, at man er ’uden for 
nummer’, til der ligger en dom. Retssikkerheden 
må derfor bestå i, at den indklagede får lov at 
svare, og at sagen ikke bare kører videre.”

Willerslev: Uden hurtig dom lukkes 
mistænkeliggørelse ikke ned
Det er forholdsvist sjældent, at anklager om 
videnskabelig uredelighed fører til en egentlig 
”dom”. Det faktum i sig selv mener Eske Wil-
lerslev er problematisk. For alene det at være 
indklaget er en stor belastning af ens renomme 
som forsker, og i langt de fleste tilfælde er det 
således uskyldige, det går ud over.

 ”Når du først bliver anklaget, bliver du stæk-
ket for livet. Dels det år, hvor du er anklaget 

og handlingslammet af sagen, der kører. Men 
efterfølgende vil du også være mærket, for inden 
for faget husker folk sådan noget. Jeg vil da altid 
huske, at folk som Bjørn Lomborg og Helmuth 
Nyborg var indklagede, selvom der ikke var 
noget at komme efter. Derfor er det super 
bekymrende, at det sker for så mange uskyldige,” 
siger Willerslev.

 Han mener derfor, UVVU må gøre en større 
og hurtigere indsats for at afvise de sager, hvor 
anklagerne ikke har noget på sig, eller hvor 
anklagen om videnskabelig uredelighed måske 
reelt handler om metodologiske uenigheder.

Krav: Hurtigere optagelse / afvisning af sager
I dag er det som udgangspunkt UVVU’s 
formand, som altså er dommer og jurist, der 
afgør, om sagen reelt bør behandles, eller den 
skal afvises. Den afgørelse skal ske inden for 3 
måneder, men det er reelt også en frist, der kan 
forlænges. 

Fupproblem: Sagsbehandlingstid i UVVU …
Sagsbehandlingstider på over et år er helt uholdbare, når belastningen for den indklagede forsker er så stor, mener flere forskere

Tema: Forskningsfup
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Fupproblem: Sagsbehandlingstid i UVVU …
Sagsbehandlingstider på over et år er helt uholdbare, når belastningen for den indklagede forsker er så stor, mener flere forskere

 Willerslev mener, vurderingen bør kunne 
foretages meget hurtigere, og så bør det ikke 
være en jurist der foretager dette skøn: ”De 
faglige øjne skal ind på et meget tidligere tids-
punkt, så man kan få skilt skidt og kanel. Tager 
man for eksempel Helmuth Nyborg-sagen, så 
ville en faglig ekspert sikkert hurtigt have set, at 
der metodisk ikke var noget at komme efter. På 
mit eget felt tror jeg, at jeg i mange tilfælde ville 
kunne vurdere, om der er begrundet mistanke,” 
siger han.

 Frans Gregersen er af samme mening: det 
bør ikke være en juridisk vurdering, om en sag 
handler reelt handler om frygt for videnskabelig 
svindel, eller der blot er tale om mindre tekniske 
fejl, eller om det er faglige uoverensstemmelser 
eller personlige hævnmotiver, der knyttes op på 
faglige påstande.

”Det kan være svært for en landsdommer 
at have en mening om. Hvis UVVU skal køre 
sagen, skal det være fordi, der kan være tale om 

fusk – bevidst snyd. Mine venner i naturviden-
skaberne siger, at det ikke behøver tage så lang 
tid at afgøre. Så man bør have nogle fagfolk, der 
vurderer, om UVVU skal tage sagen, og sker det, 
skal den afsluttes i løbet af to måneder. Så må 
man sætte de ressourcer af, som er nødvendige,” 
siger Frans Gregersen.

Frygt: Systemet udnyttes til hævntogter
UVVU-systemet i dag udnyttes af forskere, der 
har personlige hævnmotiver, lyder professorerne 
Frans Gregersens og Eske Willerslevs mistanker 
og frygt. 

 Gregersen refererer til sagen, hvor den skot-
ske forsker Jamie Timmons i foråret anmeldte 
medicineren Bente Klarlund Pedersen til UVVU 
og samtidig informerede medier og forsknings-
tidsskrifter om sin klage. Efterfølgende har flere 
kilder vurderet, at det er tale om en personlig 
vendetta. Han nævner også sagen i 1990’erne 
mod KU’s daværende rektor Kjeld Møllgaard, 
som anonymt var blevet anmeldt for videnska-
belig uredelighed 20 år tilbage i tiden. Sagen 
varede mere end et år.

 ”Jeg arbejdede sammen med Møllgaard 
dengang, og det var ikke noget, han syntes var 
morsomt. Han blev sat fuldstændig skakmat i en 
periode, fordi nogen fuldstændig gratis havde 
rejst en sag mod ham. Og så længe sagen kørte i 
UVVU, kunne han intet gøre for at forsvare sig,”.

Willerslev: Klagerens navn 
skal offentliggøres
Willerslev foreslår, at det som minimum skal 
være offentlighed om, hvem der har klaget. 

”Hvis der skal være lige betingelser, mener jeg, 
navnet på klageren også bør offentliggøres. Så 
har du i det mindste en balanceret debat. Og så 
mener jeg, det bør have en konsekvens, når man 
anmelder folk uden grund. Jeg ved sgu ikke lige 
hvilken … jeg er ikke jurist. Men det bør ikke 
være omkostningsfrit, hvis der ikke har været 
belæg for klagen,” siger han.

 UVVU-formanden afviser ikke, at der kan 
ligge personlige hævnmotiver bag nogle af 
klagerne. Men igen mener han ikke, UVVU kan 
gøre nogen forskel i den henseende.

 ”Jeg kan jo ikke gennemskue, hvad begrun-
delsen er, når man indgiver en klage. Udadtil har 
alle jo lige ædle motiver. Men det er sikkert ikke 
alle, der gør det i videnskabens interesse. Jeg kan 
bare ikke se, om det er indgivet med ond vilje. 

 Formand Gunst Andersen afviser til 

gengæld, at flere ressourcer vil kunne ændre på 
sagsbehandlings-tiden: ”UVVU-sekretariatet er 
for nyligt blevet oprustet, og det var der behov 
for. Men nu er det fuldt funktionsdygtigt, så der 
er ikke noget at hente ved at tilføre flere ressour-
cer,” slår han fast. 

lah
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Fusk er slet ikke så farligt
- for fusk i vigtig forskning vil uvægerligt blive afsløret, hævde norsk forsker i fusk. Og fuskerne fusker simpelthen, 

 fordi de lider af personbrister

Forskerverdenen er besat af helt almindelige 
mennesker, og ligesom i den pulserende verden 
udenom findes der også fuskere her. Der er altså 
nogle, som fristes til at lave forskningsfup. Men 
fusk er slet ikke så farligt, som det udråbes til.

 Det siger nordmanden Erik Tunstad, som 
netop har udgivet bogen ”Juks. Hvordan 
forskere svindler - og hvorfor det ikke er så 
farlig”. Den har som et centralt eksempel på 
fusk Sudbø-sagen, som blev afsløret i 2006. Den 
handlede om en norsk læge/tandlæge, som havde 
fabrikeret forskningsresultater baseret på fiktive 
patienter og fået et internationalt navn på det. 

 Tunstads konklusion på studiet af fupsager 
lyder, at fusk slet ikke er så farligt, som det 
udråbes til. For det første, fordi fusk næsten 
altid bliver afsløret i vigtige sager. Når en forsker 
præsenterer afgørende resultater, vil der altid 
være andre, som tjekker det. Videnskaben har 
nemlig en indbygget selvkontrol, som ser ud til 
at fungere udmærket i den vigtige forskning. I 
mindre vigtig forskning sker der mindre efter-
prøvelse/kontrol, men det overlever videnskaben 
nok i det lange træk. 

Penkowa-sag alvorlig
”Jeg vil ikke bruge udtrykkene væsentlig/uvæ-
sentlig forskning, for al svindel er alvorlig og 
forkastelig. Jeg rangerer efter en alvorligheds-
grad. Indeholder svindelen grove forfalskninger 
eller mindre justeringer. ’En lille svindel’ kan 
være en forfalskning, som ikke berører andres 
sundhed, og som samtidig ligger så tæt op 
ad virkeligheden, at videnskaben ikke er ført 
helt på afveje. Den konstatering er ikke mere 
kontroversiel end at påstå, at ulovlig parkering 
er mindre alvorlig end væbnet røveri”, forklarer 
Tunstad.  

 ”Norges Sudbøsag var alvorlig, for den 
handlede om vildledning i kræftforskningen 
og om millioner af kroner. Og som jeg kender 
Penkowa-sagen (fra den danske avisomtale) er 
den alvorlig i den forstand, at den involverer 
højt profilerede personer, at den handler om 

økonomisk bedrageri, men først og fremmest 
fordi den handler om fordrejning af forskning 
og dermed bevidst vildledning i bekæmpelse af 
alvorlige lidelser”. 

 Men når man spørger, om Penkowa-
sagen har skadet KUs renomme, svarer han: 
”Penkowa-sagen har ikke været fulgt tæt i Norge 
og har på ingen måde nedsat KUs anseelse eller 
rygte i Norge”.

Videnskabens selvregulering
”Forskning og videnskab har altså flere struk-
turer og institutioner, som reducerer faren for 
fusk. Forskere passer på hinanden: Det bedste er 
selvfølgelig at være Einstein – det næstbedste at 
påse, at din kollega ikke bliver det! Vi har fagfæl-
levurderinger, altså institutionaliseret censur 
af videnskabelige artikler, foretaget af kolleger 
under dække af anonymitet. Vi har høje krav, 
moralske og faglige til ærlighed og redelighed. 
Og vi har det vilkår, at alle store gennembrud, 
alle sensationelle resultater øjeblikkelig bliver 
forsøgt repeteret af kolleger”. 

 Det er en forudsætning for empirisk viden-
skab, at andre kan eftergøre dine resultater: 
”Præsenterer du en sensation, så vil du med sik-
kerhed blive efterprøvet. Men ikke alle resultater 
bliver det, for der publiceret flere millioner 
videnskabelige artikler årligt, og skal du følge 
med på feltet, så kan du ikke sløse tiden bort. 
Derfor spiller tillid og ærlighed så stor en rolle 
i forskerverdenen”, siger han. Der findes altså 
store mængder fusk og svindel derude, men det 
allermeste er uvæsentlig forskning. Fusk med 
væsentlige erkendelser afsløres hurtigt. 

Den enkelte forsker kan være 
truet af kollegers fusk
”Det betyder ikke, at svindel er ufarlig. Den er 
bare ikke så farlig, som vi tror. Den moralske 
panik overfor mistanker om en gennemrådden 
videnskab er en illusion og en overdrivelse. 
Samfundet er ikke truet af falske data i væsentlig 
forskning”, siger Tunstad. 

 Det eneste, som muligvis kan undslippe er 
småting, som fx at den forkerte mand får æren 
for et arbejde! Og det er faktisk ikke det så 
vigtigt, set udefra. 

 ”Den enkelte lille forsker er derimod truet. 
Plagiat, tyveri af ideer og folk som uretmæssigt 
sniger sig foran dig i karriere-køen, er store 
problemer på det individuelle plan. Men ingen 
trussel mod ’videnskaben’…”

Fusk som en organisk del af videnskaben?
Videnskabsforskerne Broad & Wade påstod i 
firserne, at fusk og svindel var en organisk del 
af det videnskabelige projekt og karrieresystem. 
Tunstad mener ikke, at videnskaben er medfødt 
rådden, som tidsånden betragtede autoriteter på 
den tid.  

 ”Udtrykket Publish or Perish – publicér eller 
forsvind – blev stående som den ultimative 
forklaring på, hvorfor forskere fusker. Rotteræset 
er for hårdt, publiceringspresset for højt. Og 
det driver svindelen frem”, forklarer Tunstad. Af 
en eller anden grund er det især amerikanerne, 
som har taget denne tese til sig. Data fra de 
seneste tiår viser flere fusksager, og det tages 
som bevis på at flere fusker. Men problemet er, 
at vi ikke ved noget som helst om tilstanden før 
1990, konstaterer nordmanden. ”Min tese er, at 
forskere ikke fusker, fordi arbejdspresset er for 
højt eller fordi kolleger og forskningsråd presser 
dem til at publicere eller forsvinde. De fusker, 
fordi de er fuskere”.

 Nordmanden – lektor ved Vestfold Høgskole 
- mener ikke, at der fuskes mere i dag end tidli-
gere, men der bliver opdaget mere fusk end tidli-
gere. Han henviser til, at forskning peger på, at 3 
pct. af forskerne er involveret i forskningsfup. 

 ”Nu er der procedurer og regler og etiske 
komiteer til at håndtere fusk. Tidligere blev 
problemer fejet ind under gulvtæppet af 
hensyn til forskerens og institutionens anseelse. 
Forskere har traditionelt haft høj status og den 
vil de nødig miste. Derfor blev offentligheden 
først gjort opmærksom på svindel efter 1970, og 
det skete som led i en tidsånd, hvor man gjorde 
oprør mod autoriteter og ikoner”. 

Fuskere er lavt rangerede alfahanner…
I forskerverdenen lever alle i bevidstheden om, 
at hvis de bliver afsløret i fusk er det et brud på 
videnskabens moralske regler og man er død 
i miljøet. Der vil dog altid være nogle i men-
neskeheden, som fusker, påstår Tunstad med et 
darwinistisk billede: 

Tema: Forskningsfup
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Konfuziansk forskningsfup
En tredjedel af alle forskningsartikler var helt eller delvist duplikerede eller 

plagierede, viste enestående data-undersøgelse i Sydkorea

 ”Det er en evolutionær strategi. En lille 
procent af enhver population vil altid være på 
jagt efter muligheden for at skære hjørner af. 
Biologerne vil kalde dem cheaters. Det er lavt 
rangerede hanner, som sniger sig til lidt ros hos 
alfahunnen. Ulve som bare lader som om de er 
med i jagten på den store og livsfarlige elg – men 
som hele tiden holder sig på afstand. Hvis ingen 
opdager dem, får de deres ’velfortjente’ del af 
kødet. På samme måde med forskere, der fore-
giver at de arbejder benhårdt og tjener priser og 
stipendier og karrierer, hvis ingen opdager dem”. 

 Som eksempel peger han på Sudbøs forkla-
ring af sin egen motivation. Sudbø var kommet 
i kontakt med amerikanske stjerneforskere: ”De 
meldte krav ind og så prøvede han at levere. 
Han fik nok et lidt kynisk syn på sine gerninger 
og tænkte: Nu springer jeg lige over her, og så 
kan jeg altid dokumentere at data er korrekte 
bagefter”.

Svindelagtige personer eller systempres?
Det er især inden for biomedicinsk forskning, at 
der svindles, Det har en simpel forklaring: Her 
er der flest penge og ressourcer. Men det betyder 
ikke nødvendigvis, at der fuskes mere her end i 
andre discipliner, ifølge Tunstad. 

 Sudbø gik i tiden efter din doktorgrad over 
grænserne for redelig forskning. Det bruger 
Tunstad som argument for, at der som en natur-
lov altid vil være fuskere, og at disse ikke er pres-
set hertil af forskerverdenens publiceringspres: 
”Det handler ikke om den rådne videnskab, men 
en svindelagtig person”. 

 Til spørgsmålet om Tunstads tolkning af 
forskningsfusks oprindelse er darwinistisk i 
personbrist og ikke i systemfejl svarer han både 
ja og nej: ”Vi er forskelligt disponeret i forhold 
til at begå regelbrud. Det afhænger i høj grad af 
personlig moral. Nogle af os er meget moralske 
og retskafne. Andre bruger at skære hjørner af 
og gøre det så let som muligt for sig selv, med 
mere eller mindre lovlige midler. Men også 
systemet spiller selvfølgelig ind, for det sætter 
betingelserne for, hvad man kan og tør”. 

jø

Erik Tunstad: Juks. Hvordan forskere svindler 
– og hvorfor det ikke er så farlig … (288 s. Huma-
nist Forlag 2011).

Tema: Forskningsfup

Omkring en tredjedel af Sydkoreansk forskning 
i humaniora, samfundsvidenskab og jura er 
plagiater eller duplikater. Dette chokerende 
tal blev afsløret ved en nærmere undersøgelse 
af professorers og lektorers forskningsartikler. 
Undersøgelsen blev gennemført via komplice-
rede datatjek af tekster og resultater udvalgt 
fra forskernes egne publikationslister. Det var 
et enormt arbejde at organisere disse data og 
foretage sammenligninger, for mange tekster var 
ikke digitale, men måtte overføres. Men det var 
arbejdet værd, for konklusionen var chokerende:

 ”Ud af de 493 undersøgte forskere viste 
det sig, at de 27 pct. havde været involveret 
i uetisk forskningspraksis. Det handlede om 
duplikater eller plagiater af hele eller dele af 
tekster eller data. Det kunne handle om hele 
eller delvise elementer”, fortæller journalisten 
og datalogen Min-Kyu Lee, som har været med 
til at lave undersøgelsen, som var basis for en 
tv-udsendelse om forskningsfup. 

 ”Vi har ikke lavet undersøgelser på naturvi-
denskabelige eller medicinske områder, men der 
er ingen grund til at tro, at tilstanden her skulle 
være bedre. Tværtimod er konkurrencen om 
økonomiske midler stor, og det er en velkendt 
drivkraft for forskningsfup”. 

Konfuziansk autoritetstro
Forskningsfusk har måske særligt gode betingel-
ser i den sydkoreanske kultur. 

 ”Den type kopiering af hinandens resultater 
kunne nok også findes i USA eller Europa. Vi ved 
det ikke, for der er ikke gennemført undersøgel-
ser heraf, for de er meget ressourcekrævende”, 
siger journalisten. ”Men måske ville det være 
knap så grelt som i Sydkorea, hvor konfuzianis-
men giver helt særlige betingelser i samfundet. 
Den betyder en enorm autoritetstro, som 
betyder, at det forventes at studerende bukker 
for og kopierer deres lærere, at yngre forskere 
kopierer de ældre lærere, at forskningslederen 
dikterer forskningen, at ingen opponerer mod 
forskningslederes resultater osv. Det giver 
meget vanskelige vilkår for kritisk forskning, 
når de yngre forskere er indpodet, at de ældre 
har uindskrænket autoritet. Siger du systemet 
imod, er du færdig. Selv hvis det viser sig 
senere, at du havde ret, er det ikke sikkert, at dit 
personlige renomme vil kunne genoprettes, for 
du har brudt nogle dybtliggende konventioner i 
samfundet”. 

 Konfuzianismen har stor indflydelse i 
Korea og Japan. Den indeholder en mængde 

detaljerede hirarkiske leveregler for forholdet 
mellem over- og underordnede: Leder og under-
ordnet, arbejdsgiver og ansat, ældre og unge, 
mand og hustru, forældre og børn. Lederne skal 
være gode mod de ansatte, som til gengæld skal 
være loyale og adlyde lederen. 

Afslørede største forskningsfup-sag 
Forskning har stor offentlig interesse i Korea, 
hvor tek-nat og bioteknologi får 75 pct. af alle 
offentlige forskningsmidler. Der er således stor 
statslig og offentlig interesse om forskning. 
Min-Kyu Lee var i 2005 med til at afsløre en af 
de største forskningsfup-sager i verden. Sydko-
reanske Hwang Woo-suk var en verdenskendt 
pionerforsker i stamceller og –kloning, der blev 
afsløret i fabrikation af data, bl.a. offentliggjort 
i Science. 

 Min-Kyu Lee arbejdede som datalog og jour-
nalist for Sydkoreansk TV, som borede i Hwangs 
data. Da tv-holdet kom for tæt på at afsløre det 
omfattende fusk, blev TV-ledelsen sat under 
enormt pres fra regeringen, som havde støttet 
Hwangs forskning massivt og fra offentligheden, 
som opfattede Hwang som nationalhelt og ikon, 
kaldet ”Pride of Korea”. Der blev ligefrem arran-
geret store patriotiske støttedemonstrationer til 
fordel for forskeren. Men efter lidt udsættelse 
blev udsendelsen om Hwangs fabrikation vist på 
tv, og den forårsagede national skandale. Hwang 
blev afskediget i unåde, og han fik forbud mod 
at beskæftige sig med stamcelleforskning (han 
forsøgte at begå selvmord, men er nu ansat på et 
forskningscenter i Kina).

Modstand i systemet
”Sagen afslørede en stor autoritetstro i forsk-
ningssystemet. Hwang havde underordnede, 
som ikke turde sige ham imod, selv om de 
nærede stærk tvivl om hans forskningsre-
sultater. Han oplevede ingen modsigelser og 
selve forskningssystemet beskyttede ham som 
nationalhelt. Derfor var det kritiske journalister, 
som afslørede ham, dog ved brug af interviews 
med nogle af Hwangs forskningsmedarbejdere, 
som vi overtalte til at optræde anonymt i tv-
udsendelsen”, fortæller journalisten. 

 Hwang-sagen gjorde det åbenlyst, at der var 
behov for kritisk fokus på forskningsfup, og 
derfor er det prioriteret felt i medierne i Korea. 
Men der er stadig stor modstand i systemet, ikke 
bare fra forskningens eller statslig side, men også 
fra store firmaer som fx Samsung. 

jø
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TILTRÆDELSESINTERVIEW

Anders Bjarklev tiltrådte 1. nov. som DTUs nye rektor. Han afløser den mangeårige, omstridte og omtalte rektor Lars Pallesen.

’Jeg opfatter fagnørd som et plusord’Er der lagt op til et stilskifte mellem Pallesen og Bjarklev?
”Jeg er ikke Lars Pallesen. Og bestyrelsen har ikke ønsket at få en Pallesen-klon. Tiden er en anden med nye udfordringer, bl.a. at fastholde en internationalt høj status. Det kunne Pallesen også have ført videre, men nu bliver det altså mig, med min stil”. 

 Hvad svarer Bjarklev, hvis jeg siger at han har ry for at være fagnørd og lidt teknokrat: Den innovative, meget specialiserede forsker, der kan omsætte sin forskning til praksis?
 ”Jeg har været meget specialiseret, jo. Det er man nødt til forsker. Jeg opfatter fagnørd som et plusord, for høj kvalitet kræver at man er dygtig inden for fagdisciplinen. Og det er da også rigtigt, at jeg senere fået innovationserfaring ved at overføre min forskning til egentlig produktion. Men det betyder ikke snæver tænkning, for samtidig har jeg som institutdirektør haft ansvaret for en bred faglighed, også uden for min egen specialisering”. 

Masseuddannelse: ’DTU optager ikke (mange) flere
Den nye regering har som målsætning, 
at 60 pct. af en ungdomsårgang i 2020 
skal gennemføre en videregående uddan-nelse. Skal DTU bidrage til en sådan 
masseuddannelse?

 ”DTU skal grundlæggende have plads, så de studerende kan få undervisning og 
laboratorietimer, så de går ud herfra med tilstrækkelige erfaringer. Der er også enkelte områder, hvor der kan skabes nye studieplad-ser. Men DTU skal efter min mening holde fast i at være en eliteinstitution, der stiller krav til, hvem vi optager. Vores studerende skal leve op til den høje kvalitetsstandard, som der ikke skal slækkes på, fordi flere 

skal ind. Politikernes krav betyder altså ikke nødvendigvis, at det er DTU, der skal udvide optaget, så vi optager studerende, der ikke magter studiet. DTU skal grundlæggende have plads, så de studerende kan få undervis-ning og laboratorietimer, så de går ud herfra med tilstrækkelige erfaringer.
 Hvis vi slækker på kravene går det ud over kvaliteten og over DTUs høje profil. Så gider højtkvalificerede studerende eller forskere ikke tage til DTU. Og det vil ikke gavne 

samfundet”.
 Det lyder lidt modsætningsfyldt, for på den ene side kritiserer DTU at samfundet prioriterer de tørre studier for højt (typisk humaniora) og underforstået at flere unge burde læse tek-nat-studier. Men nu vil I ikke optage dem? 

 ”Vi skal jo ikke være ingeniører alle 
sammen. Der er også brug for humanister. Men det er da vores opfattelse, at det ville gavne samfundet, hvis flere unge læste 
tek-nat-studier, så virksomhederne kan 
give service og produktion. Men vi vil ikke forhøje optaget, så det går ud over kvaliteten. Men det er klart, at med andre økonomiske betingelser for uddannelserne, er vi da villige til at overveje et øget optag”. 

Prioritering: ’Til gavn   for samfundet

Hvordan prioriterer DTU, hvem der skal 

have mulighed for at lave grundforskning? 

 ”Hvert institut har en bred – ikke en smal – 

strategi, og da der er begrænsede ressourcer, så 

skal der rigtignok prioriteres. Hvem der så får 

særlige muligheder for at lave grundforskning 

afhænger af projektet, af talentet, af hvor 

dygtige de selv er til at hente eksterne midler, 

og så hensynet til at det skal være til gavn for 

samfundet”. 
 Hvad eller hvem definerer, hvad der er 

til gavn for samfundet? Erhvervslivet? Øko-

nomiske hensyn? Eller er det den politiske 

udpegning af strategiske forskningsprogram-

mer som energi, miljø, vand? 
  ”Jeg er ikke sikker på, at jeg kan se 

kontrasten, for samfundet kan jo ikke fungere 

uden at der er erhvervsvirksomheder, som 

omsætter teknologi til produkter.  Vi arbejder 

derfor sammen med industrien til gensidig 

inspiration og til gavn for samfundet. Og der 

er jo et Folketing, som har indflydelse gennem 

programmer o.lign. som vi lægger strategi – 

selvfølgelig fordi der er bevillinger på disse 

felter.  
 Men det er da klart, at når der prioriteres, 

så sker der også fravalg. Hvis vi ikke kon-

centerer indsatsen, men smører lidt ud over 

det hele, så opnår vi ikke den internationale 

topkvalitet. Det kræver til gengæld store 

investeringer, for det er dyrt. 
 Er det forskningskvalitet i projektet 

eller de eksterne bevillinger, som styrer 

prioriteringerne?
 ”Absolut forskningskvaliteten, men det er 

klart, at der også indgår et finansieringsele-

ment. Men sagt på en anden måde: Hvis et 

mindre firma kommer til os for at få lavet et 

stykke udviklingsarbejde og det ikke passer 

ind i vores almindelige strategi og arbejdsfelt, 

så siger vi nej tak for vi har ingen interesse i 

at binde os til noget, som måske lige så godt 

kunne være lavet af et konsulentfirma …” 
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TILTRÆDELSESINTERVIEW

’Jeg opfatter fagnørd som et plusord’
 Dit ry er, at du er meget til innovation – over-gangen fra forskning til anvendelse – og  mindre til grundforskning?
 ”Det kan gerne være sådan. Jeg lægger vægt på DTUs hovedformål, nemlig at lave teknisk-naturvi-denskabelig forskning og undervisning til gavn for samfundet. Det betyder ikke, at jeg ikke kan lide eller har forståelse for grundforskningen. I mine tidlige fagnørdede dage lavede jeg en del grundforskning.   Jeg ser ingen modsætning mellem anvendt forskning og grundforskning. Måske starter erkendel-sesvidenskaber med grundforskningen. Men i teknisk videnskab starter vi som regel ud med en konkret problemstilling, og i den proces kan man falde over uventede uudforskede elementer; et spor som må undersøges, og det er grundforskning for det ved ikke, hvor det fører hen”. 

Elite: ’Koncentration og specialisering

DTU skal være en eliteinstitution. Er det et 

elitebegreb, der defineres ud fra dygtighed 

på disciplinplan? 
 ”Elite betyder grundlæggende, at der sker 

en koncentration og specialisering inden for 

discipliner. Det er den solide kernefaglighed, 

som er basis for god forskning og for at 

forskeren kan yde det bedste. Og for at 

høre til de allerbedste må man nødvendigt 

koncentrere sin forskning og DTU må 

prioritere – det nytter ikke at smøre lidt ud 

over det hele. ”. 
 Hvis videnskaben har været igennem en 

fase, hvor der blev talt om tværfaglighed, 

så lyder Bjarklevs vision som en retraditio-

nalisering af ingeniørfaget?
 ”Det skal vist formuleres på en anden 

måde. Hvis det danske samfund skal være 

internationalt konkurrencedygtigt, så har 

vi brug for, at man dyrker det, man er bedst 

til – med et øje for, at der også findes andre 

elementer, som fx gode brede uddannelser, 

fleksibilitet og samarbejdsevner”. 
 Men når elite er disciplin-koncentration 

og specialisering, hvordan tilfredsstilles så 

det politiske ønske om masseuddannelser 

for de brede uddannelser?
 ”Jeg mener ikke, at de to elementer 

modvirker hinanden. På DTU er det helt 

almindeligt, at vores topforskere inden for 

snævre discipliner faktisk underviser på 

grundkurser. De studerende møder altså 

topforskere tidligt, og forskerne tvinges til at 

almengøre deres viden. 
 Elitetænkningen betyder altså ikke, at 

eliten forsker, mens andre tager sig af de 

brede felter og den brede basisundervisning. 

Det er min opfattelse, at de dygtigste forskere 

– eliten - dyrker deres disciplin tæt på per-

fektion, og det giver dem redskaber til både 

at beskæftige sig med det brede, herunder 

basisundervisningen. Så de gør begge dele”. 

Ingeniørchauvinisme
Er Bjarklev enig med rektor Pallesen, når 
denne sagde: ”De tekniske uddannelser har 
i årevis lidt under, at vi i Danmark bruger 
en overordentlig stor del af vores forsk-
ningsmidler på humaniora”. Alle undersø-
gelser viser, at ingeniører trækker flere job 
med sig end andre faggrupper. Til gavn for 
erhvervslivet og samfundets vækst”. 

”Det skal ikke forstås sådan, at vi vil tage 
bevillinger fra humaniora, for vi har stor 
respekt for andre hovedområder. Men vi 
mener, at der sker en underprioritering 
af teknisk-naturvidenskabelig forskning i 
forhold til udlandet. I Sydkorea investeres 56 
pct. af statsbevillingerne i vores felt, i Sverige 
25, mens det kun er 13,5 herjemme. og det 
mener vi er en forkert prioritering, som vi 
gør politikerne opmærksom på. Vi er altså 
ikke ude på at tage penge fra humaniora. 
Men det er altså en prioritering af indsatsen, 
som er op til politikerne”. 

 Er Bjarklev enig med rektor Pallesen, 
når denne sagde: Hvorfor skal ingeniører 
vide noget om samfundet, når de andre 
ikke behøver at vide noget om teknologi?

  ”Ingeniører skal selvfølgelig kunne forstå 
det omkringliggende samfund. Lærere og 
studerende skal kunne orientere sig, men 
betyder ikke, at der skal indarbejdes sam-
fundskundskab eller sprog i studieplanen. 
Hvis det er hvad Pallesen mente, så er jeg 
enig med ham”. 

Personalepolitik
Der har jævnligt været sager det seneste tiår, hvor medarbejderne i Akademisk 
Råd ikke mente at de blev inddraget og at rektor Pallesen tog beslutninger hen over hovedet på dem. Hvordan kan Bjarklev sikre, at bestyrelse og Akademisk Råd kom-mer til at tale sammen?  

 ”Mit indtryk er, at der har været gensidig information mellem parterne. Pallesen har da refereret hvad der bliver sagt. Jeg har ikke hørt utilfredshed fra nogen af parterne på det punkt, så jeg er ikke bekendt med, at der skulle være et problem”. 
  Hvad vil Bjarklev gøre for de unge 

forskeres karriere: Hvor meget konkurrence skal der være? 
 ”Konkurrence er en del af forskerlivet, og jeg synes ikke, at den skal gøres til et 

problem. Jeg synes ikke, at den er for hård; nogle dygtige får bevillinger, mens andre ikke gør, men måske får næste gang. 
 Konkurrence er heller ikke et problem i karrierestigen, for alle ved, hvad betingel-serne er. Nogle bliver i universitetssystemet, måske fordi de får en fast stilling, mens andre går videre.
 En ny konsulentrapport om kar-

riereforløbet kritiserer ikke desto mindre ledelserne for at ignorere karriereplanlæg-ningen for især de unge post.doc.s,  der må hoppe fra løsansættelse til løsansættelse?    ”Det er rigtigt, at der er en stor andel 
tidsbegrænsede ansættelser som fx post.
doc.’ere på eksterne forskningsbevillinger. På DTU fastansættes nogle skam på løse midler, hvor der er etableret en konstant og god 
strøm af indtægter. Og der foregår der en god sparring mellem post.doc.eren og gruppele-deren/institutdirektøren om, hvordan man skaber karriere. Og uni-systemet er jo sådan skruet sammen i dag, at det bl.a. handler 
om, hvordan der søges eksterne midler. I den forstand er post.doc.’eren jo selv med til at skabe sin stilling og karriere. 

 I den forstand understøtter vi de yngre forskere, så de ikke føler sig utrygge og 
usikre. Det er nemlig ikke vejen frem til god videnskab”. 

Blå bog
Anders Bjarklev, 50 år 
Civ.ing. (1985), ph.d. (1988), dr. techn. (1995) 
Ansat ved DTU siden 1988 som adjunkt, lektor og professor. 
Institutdirektør for DTU Fotonik (tidligere COM) fra 2004 
Prorektor, DTU, 2010 
Medstifter af to firmaer
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Hvordan gør vi vores protester synlige og hørbare?
- spurgte desperate akademikere og intellektuelle på konference om undermineringen af det klassiske, engelske universitet

Helmuth Nyborg:  
Hetz fra 

FORSKERforum
Den yderligtgående organisation Den Danske 
Forening og dens medlemmer arbejder for 
afskaffelse af den såkaldte racisme-paragraf, 
angiveligt fordi den begrænser ytringsfriheden 
og den frie debat. Foreningen ønsker friere ram-
mer til at udtrykke sig. 

 De er derimod ikke meget for, at andre 
udtrykker sig kritisk om dem selv. Det viser 
efterdønningerne efter FORSKERforums omtale 
af psykologen Helmuth Nyborgs politiserede 
forskning: ”Helmut Nyborg i ny uredelighed” 
(FOfo 248) 

 Her blev det afsløret, at Nyborg har præ-
senteret fremmedfjendsk propagandamateriale 
som forskning. Efterfølgende prøvede Nyborg 
imidlertid igennem en klage til Pressenævnet 
at blokere for, at FORSKERforum omtalte hans 
relationer til den yderste højrefløj, dvs. de poli-
tiske relationer i sagen. Han klagede også over, 
at FORSKERforum brugte et foto af Nyborg, 
hvor denne trådte ud fra et møde i Den Danske 
Forening.

Nyborg: FORSKERforum-hetz
Nyborg klagede i en byge over FORSKERforum, 
aktivistgruppen Redox samt to af dem, som har 
indklaget Nyborg for Uredelighedsudvalget, lek-
tor Morten Kjeldgaard og prof. Jens Mammen. 

 Hensigten med klagen over FORSKERforum 
var at få slettet dokumentationen af hans rela-
tion til og engagement i den yderste højrefløj. 
Han klagede over, at han ”fejlagtigt er tillagt 
højre-ekstremistiske synspunkter og tilhørsfor-
hold”. Artiklen skulle også nedsætte Nyborgs 
”personlige og videnskabelige omdømme i 
offentligheden”.

 Nyborg kalder artiklen for en hetz fra 
FORSKERforum, fordi ”alle misinformationer 
går i samme retning …” samt at Nyborg ikke fik 
mulighed for at tage til genmæle før artiklen blev 
trykt på nettet. 

 Nyborg fortier dog helt, at han afviste at blive 
interviewet, da FORSKERforum ringede til ham. 
Det fremgår klart af artiklen (FORSKERforum 
248). 
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LONDON 26.nov. 
Det var en broget skare. På den ene side nogle 
udsøgte - distinguished – oldschool akademiske 
talere, der holdt fremragende indlæg om vær-
dien af den frie tanke, og om hvordan engelske 
universiteters frihed er ved at blive kvast af 
fremmedstyring. De vil så gerne i ord fortælle 
politikere og offentlighed om, hvad der er ved 
at ske, men de famler lidt i blinde for i bund 
og grund forstår de ikke, at de andre ikke deler 
passionen for deres elskede universitet og den 
frie tanke. 

 Og så var der et publikum, et par hundrede, 
delt i to grupper. Dels ældre akademikere og 
intellektuelle, der er oprigtigt bekymrede og 
kommer med støtteindlæg til talerne. 

 Og på den anden side så et yngre publikum, 
der er aktivistisk indstillet og foreslår store og 
markante manifestationer i offentligheden. 
Deres model for politisk aktivisme er de stude-
rendes protester mod de forhøjede studieafgifter 
– student fees – som den konservative engelske 
regering har indført. Massedemonstrationer og 
boykotaktioner og nogle voldelige sammenstød 
med politiet, som har fået offentlighedens 
opmærksomhed. Det yngre publikum opfordrer 
måske ikke oldschool-akademikerne til at slås 
på gaden, men til at protestere mere højlydt, 
nedlægge arbejdet, sige politikere imod. 

Diagnosen: Degeneration
What is to be done, lyder det underliggende 
spørgsmål. 

 Sådan nogenlunde var scenen, da der var 
indkaldt til alarmkonference om degraderingen 
af de engelske universiteter. ’Universities under 
Attack’ lød den alarmerende konferencetitel. 
Det var ikke universiteterne selv, men et par 
højprofilerede intellektuelle tidsskrifter – bl.a. 
New York Review of Books, London Review 
of Books samt THE – som havde indkaldt 
højprofilerede kritikere af den engelske regerings 
uni-politik. Det var enestående at høre så åben-
mundede topfolk ytre så sylespids kritik. Det 
kunne formentlig ikke foregå i Danmark.

 Oplægsholderne var enige i diagnosen: 
Universiteterne undermineres af nedskæringer, 
af krav om erhvervsrelevans, af overlevering af 
magt til managers (managerialism), af libera-
lisering, af bevidstløs prioritering af tek-nat på 
bekostning af universitetets øvrige curriculum 
samt af studieafgifter, som gør studerende til 
kunder og produkter.

 Resultatet har været en katastrofal kvanti-
ficering, politisering af hvad der prioriteres i 
forskningen, underminering af den akademiske 
frihed og ansættelsessikkerhed osv. 

Ledelser selvstændiggør sig
Det har været en proces, som har været igang-
værende siden Thatcher i midten af 1980’erne, 
men som har taget dramatisk fart i det seneste 
tiår. Drivkraften er, at universiteter skal være 
vækstmotor for den engelske industri: ”Men 
hvordan kan man lave den kobling, at et af 
verdens højst kvalificerede universitetssystemer 
skal administreres af en af de mest misrygtede 
industrier i verden, nemlig den engelske…”, lød 
det i et sarkastisk indlæg om mekanismerne bag 
den engelske forskningspolitik. 

 Drivkraften har også givet uni-forvaltninger 
selvstændig magt: ”De har indført kvantificerin-
gens revolution med et mål- og kontrol-regime, 
som selvstændiggør sig og giver de ikke-faglige 
ledere endnu mere magt”, lød et indlæg. Og 
denne administrative selvstændiggørelse støttes 
aktivt af de statslige organer, som prøver at 
indføre kvantificeringsmål på forskning (RAE) 
og undervisning – Key performance Indicators.  
Stadigt mere præcise regeringsplaner og –
betænkninger – fx White Paper – bidrager til at 
støtte og drive den proces frem. 

Uni-ledelser aktivister for 
konkurrence-dagsorden 
Alt sammen støttes det af en international hype 
om ”globalisering”, der betyder, at rapporter fra 
Verdensbanken eller den højreliberale tænke-
tank OECD uden modsigelse får lov til at sætte 
dagsordenen. Verdensbankens indspil – Global 
Competitiveness Report – handler entydigt 
om, hvordan erhvervslivet direkte og indirekte 
kan drage nytte af universiteterne. Og regeringer 
bruger OECDs anbefalinger af det samme som 
legitimation til at styre universiteterne: Det 
centrale mantra i den statslige retorik lyder, at 
universitetet skal reformere, moderniseres eller 
”genopfindes”. 

 ”Og desværre er det sådan, at nogle – også 
internt i universitetssystemet - bruger disse 
anbefalinger fra Verdensbanken og OECD til at 
opføre sig som aktivister, med indlysende ret til at 
gennemtrumfe denne dagsorden – ofte bakket op 
af krav om såkaldt evidens-basering ”, forklarede 
uddannelsesantropolog fra Aarhus, Susan 
Wright, der med sin engelske baggrund var 
indskrevet fra Danmark til at fortælle om den 
engelske udvikling i et internationalt lys.

’Vi må lære fjendens sprog
Var analyserne af det angrebne, belejrede og 
degraderede universitet klare, så var analyserne 
af, hvad der må gøres for at vende udviklingen 
mere rådvilde. 

 Michael Wood, litteraturprofessor fra 
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Princeton i USA, understregede, at beslut-
ningstagere og det akademiske samfund taler 
forbi hinanden: ”Og hvis vi ikke forstår og taler 
fjendens sprog, så forstår de os ikke. Men betyder 
det, at vi skal til at bruge deres nysprog om cost-
effektivitet eller ’økonomisk bæredygtighed’. Skal 
vi bruge deres bagkatalog af managementfraser? 
Og betyder det, at vi skal bruge deres målestok: 
Penge og økonomisk vækst, når vi skal legitimere 
vores videnskab, som økonomer gør, når de om 
og om igen fortæller, at forskning og uddannelse 
betaler sig? Det er at legitimere sig på politiker-
nes præmisser”.

 Hans svar var lidt både-og: ”Vi er nødt til 
at kunne tale deres sprog, ja, men ikke alene. 
Hjørnestenen i vores argumentation er altså, at 
vi skal søge viden og sandhed. Hvis universiteters 
formål ikke er det, så er vi ikke et civiliseret 
samfund”. 

Problem: Vi legitimerer os via nyttelogik 
En af tidens skarpeste intellektuelle i England, 
Stefan Collini, var helt enig og sagde sarkastisk: 
”Vi tvinges til at legitimere alle vores handlinger 
ud fra denne nyttelogik: ’Jeg kan godt lide en 
vandretur i parken, fordi det bidrager til natio-
nalproduktet’. ’Jeg vil gerne have børn, fordi vi vil 
mangle arbejdskraft om 20 år’ osv. ”

 Collini er professor i engelsk litteratur og 
intellektuel historie i Cambridge, og er kritisk 
overfor tvangen til at akademikere skal ret-
færdiggøre sine aktiviteter som ’et social gode’ 
for samfundet: ”Det er en taktik, som virker 
kontraproduktiv, for om vi vil det eller ej, så er 
universitetet altså en eliteaktivitet. Vi skal heller 
ikke i misforstået tolerance fremstille det som om, 

at alle universiteter / synspunkter er lige gode, 
for det er de ikke. Nogle universiteter er altså 
bedre end andre – spørgsmålet er bare til hvad 
for hvem? Og det må vi hjælpe til med at afklare, 
ikke mystificere”. 

 Collinis forslag til handling er, at gå ind i den 
offentlige debat og fortælle, hvad universiteterne 
laver: ”Vi på universiteterne er gode til at finde ny 
viden, men vi er ikke gode til at gå i dialog med 
offentligheden. Jeg tror, der er større forståelse 
blandt almindelige mennesker for vores projekt 
end vi normalt tror. Og vi skal ikke være så 
defensive, når vi skal opnå sympati her – som 
kan presse halvhjertede politikere til at ændre 
kur. Vvi er alt for dårlige til at gå ud i offentlige 
slagsmål for det frie universitets sag”. 

Find offentlige advokater
Det er mislykkedes for det kritiske akademi-
ske forskersamfund i England at skabte en 
effektiv kollektiv modstand. Det skyldes, at 
universiteter er institutioner, som er følsomme 
overfor påvirkning udefra. Bortset fra Oxford 
og Cambridge universiteter – hvor de meniges 
medbestemmelse er stor via ’konsistorier’ med 
vetoret overfor ledelsens beslutninger – mangler 
der strukturer, hvor akademikernes stemmer 
skal høres. Derfor er protester ofte individu-
elle nødråb, som ignoreres af politikere og 
beslutningstagere: 

 ”Ikke desto mindre er det en god ide at få nogle 
offentlige advokater for jeres sag. Det skal være 
nogle markante og kendte intellektuelle, som tør 
fortælle magthaverne og offentligheden, at de er 
ved at gøre skade på demokratiets grundsten, det 
frie universitet. Men de skal sige det lige ud og 

ikke pakke det ind, for at trænge igennem”, lød et 
råd fra baronesse Helena Kennedy, medlem af 
House of Lords. 

Hvor er rektorprotester?
Der var også en undren over, at især rektorer og 
ledende akademikere ikke protesterer højlydt. 
Men hvad angår mobilisering af disse gør man 
sig ingen illusioner: ”Med enkelte undtagelser er 
de mest optagne af deres egne bevillinger”, lød det 
lakonisk fra professor Kieth Thomas. 

 ”Rektorerne er en del af systemet. Måske 
er de bekymrede for det klassiske Akademia. 
Men de tier, for de har travlt med at passe den 
daglige forretning, hvor de skal profilere deres 
egen institution”. Og i kulissen uddybede han, 
at rektorer er så indfedtede i konkurrrence-
mekanismerne om bevillinger og systemets 
gunst, at de ikke er interesserede i idealistiske 
alliancer med andre rektorer for at protestere 
mod universitetspolitikken. 

 For baroness Kennedy var systemtro en 
forklaring: ”De tænker, at måske kan vores uni-
versitetet få noget ud af at bruge systemet, men 
sådan virker det altså ikke, for grundlæggende 
kører systemet bare videre”. 

Aktivist: Gør noget, der rammer systemet 
Fra salen kom der en anden forklaring på 
rektorers passivitet: ”De burde være en del 
af den offentlige intellektuelle stemme. Men 
establishment vil ikke agere ’politisk’, men holde 
på de pæne akademiske former – og det er kun i 
systemets interesse. …”

 Og fra salen kom så også den aktivistiske 
løsning fra en yngre lærer: ”Systemet og dets 
repræsentanter vil ikke overbevises. De har 
grundlæggende ikke forståelse for universitetet 
som demokratisk central institution. Men ord 
gør det ikke alene. Derfor må universitetslærerne 
solidarisere sig med de studerende i protesterne. 
Vi må erklære no-confidence overfor systemet 
og gå over til aktioner, der rammer systemet. 
Uden os vil kan systemet ikke fungere, så det må 
komme os i møde”.

 Men de yngres aktivistiske opfordring bliver 
kvalt i de ældres tale om, hvordan man med 
ordets magt kan overtale modparten til at 
ændre politik. Det er den dannede, klassiske 
og konservative engelske akademikers måde at 
argumentere på. Og den kan ikke danne bro til 
den aktivistiske opfordring, så det hele lander 
lidt ud i rådvildhed og limbo. 
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Mona Sheikhs politiske karriere blev ødelagt, 
fordi hun talte som en forsker, og ikke som en 
politiker. I stedet for at tage klar afstand til sha-
ria og visse muslimers opbakning til dødsstraf, 
forsøgte hun at nuancere og forklare, at sharia 
ikke er ensbetydende med stening, og at døds-
straf er brugt mange steder og ikke nødvendigvis 
funderet i islamisk tro.

 Dagen efter kunne hun i aviserne læse om 
sig selv som den muslimske folketingskandidat 
for det Radikale Venstre, der gik ind for sharia 
og dødsstraf. Og det blev starten på enden for 
hendes liv som aktiv politiker. 

 ”Set i bakspejlet skulle jeg jo bare have sagt 
helt firkantet, at jeg er imod dødsstraf og at jeg 
er imod stening. Jeg var i begyndelsen af tyverne 
og havde stort set ingen medieerfaring. Men jeg 
syntes det var vigtigt at påpege, at begreber kan 
have flere betydninger. Det mener jeg også er et 
vigtigt politisk projekt”, siger hun.

Kontrovers: Hvad er ’sharia’
Dengang som nu mener hun, at den unu-
ancerede opfattelse og brug af for eksempel 
’sharia’-begrebet, som medierne bringer videre 
til befolkningen, er med til at styrke de rabiate 
muslimske kræfter.

 ”Blandt muslimer foregår der jo en stor 
fortolkningsdiskussion om begreber som ’sharia’. 
For nogle er det et sæt etiske retningslinjer. 
For andre – for eksempel Taleban – er det en 
lovpakke. Så journalister og andre løber faktisk 
terroristernes ærinde ved at sætte lighedstegn 
mellem sharia og et særlig konservativt og 
bagstræberisk straffesystem, fordi de bekræfter 
ekstremisternes fortolkning”. 

Ønsket om at nuancere debatten og skabe en 
nuanceret forståelse for synspunkter, der ofte 
bliver overhørt, har været en rød tråd fra Mona 
Sheikhs dage som aktiv politiker og til i dag, 
hvor hun har færdiggjort sin ph.d. og er ansat 
som projektforsker ved DIIS.

Folketingskandidat for Radikale
Dengang i 2001, førte hendes lidt for nuancerede 
tilgang til, at hun ved en ekstraordinær – i sig 
selv højst usædvanligt – generelforsamling for 
partiet blev trukket som folketingskandidat. 
Besynderligt nok blev hun samtidig valgt ind 
i partiets hovedbestyrelse – nærmest som en 
lidt undskyldende erkendelse af, at man sådan 
set havde tillid til hende, hun var bare et dårligt 
navn at have stående på valgplakaten lige på det 
tidspunkt. Efter et års tid fik hun imidlertid nok 
af politik og trak sig helt ud af partiet.

 ”Enhver, der har prøvet sådan en mediestorm 
ved, at det kan være en voldsom oplevelse. Man 
bliver tit trukket rundt af andre folks ideer og 
dagsordner. Så det er sundt lige at trække sig 
tilbage og finde sine ben igen og finde ud af, 
hvad man egentlig vil”.

 I mellemtiden havde 9/11-angrebet fundet 
sted, og skellene mellem den vestlige og den 
muslimske verden var blevet yderligere pola-
riserede. Det havde fået den statskundsskabs-
studerende Mona Sheikh til at kaste sin interesse 
i retning af den internationale sikkerhedspolitik 
med et speciale, der sammenlignede ledende 
muslimske ideologier i forskellige dele af verden 
og deres narrativer om religion og krig.

Kend modpartens fortælling
Begrebet ’narrativer’ bliver centralt for Sheikhs 
forskning fremover og trækker igen tråde bagud 
til den måde, hun tidligere har deltaget i den 
politiske debat på. Hun ønsker at kende mod-
partens fortællinger og verdensopfattelse, for 
på den måde at forstå, hvad der motiverer deres 
handlinger og kamp.

 ”Mange af vores fjendebilleder er bygget op 
omkring et meget begrænset kendskab til, hvad 
vores ”fjender” egentlig står for. Det samme 
mønster, jeg ser i den nationale danske debat, 
ser man også på den globale scene i krigen mod 
terror”, forklarer hun.

 Med sin pakistanske baggrund har hun 
haft en naturlig forudsætning for at få indblik 
i ”den anden side”.  For eksempel er der forskel 
på nyhedsvinklerne, når World Trade Center-
angrebet dækkes i henholdsvis danske og paki-
stanske medier: ”I pakistanske medier har man 
en tillægsfaktor, der hedder, at USA har ført en 
problematisk politik i de her lande. Blandt mange 
af de religiøse bevægelser, også de ikke-voldelige, 
blev invasionen af Afghanistan italesat som en 
offensiv krig mod den muslimske verden. Alt 
imens hovedfortællingen hos os i den vestlige ver-
den var at vi første en forsvarskrig for frihed. Så 
der er en kløft i måden, man fremstiller tingene”.

Projekt: At interviewe Talebanledere
I sit ph.d.-projekt valgte Mona Sheikh at gå helt 
om bag fjendens linjer. Hun ville simpelthen 
høre historien fra uhyrets egen mund – fra 
de talebanere, der i en årrække har stået 
som den mere eller mindre synlige fjende i 
Afghanistan-krigen.

 ”Jeg ville høre, hvad deres narrativer omkring 
krigen er. Det er en version, vi sjældent får. Vi 
ved hvorfor vi selv og amerikanerne går i krig, 

Forskning bag  fjendens linjer
Det kostede Mona Sheikh en politisk karriere, at hun analyserede   og talte som forsker – så nu er hun blevet forsker på heltid  

At forstå fjendens tanker er ikke det samme som at sympatisere, siger Mona Sheikh, der har interviewet talebanere i Pakistan.
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men vi kender ikke den anden parts historie.”
 Projektets teoretiske del går ud på at kom-

binere religionsforskning med sikkerhedsteori 
for at forstå de religiøse motiver, der også 
ligger til grund for kampen. Derfor brugte 
Mona Sheikh indledningsvis halvandet år i det 
amerikanske forskningsmiljø ved University of 
California Santa Barbara, der er kendt for deres 
religionsforskning. Og det kan man roligt kalde 
en fredelig optakt til den mere empiriske del. 
Næste stop var nemlig Pakistan, hvor hun ifølge 
sin egen projektbeskrivelse skulle interviewe 
Talebanledere og – sympatisører. Problemet var 
bare, at hun ikke anede, om det overhovedet 
kunne lade sig gøre. Og da hun sad i flyveren, 
havde hun ikke en eneste interview-aftale.

 ”Jeg var meget usikker på, om det var muligt. 
Men jeg havde taget kontakt til forskellige 
journalister, bl.a. redaktøren for den største 
engelsksprogede avis i Peshawar, som er kendt 
for at have de militante gruppers tillid. Jeg var 
så heldig at han tilbød at en af hans journalister 
kunne hjælpe med at sætte nogle aftaler op, og 
pludselig rullede det bare”, fortæller hun.

Fordel at tale sproget
Til sin delvise overraskelse opdagede Mona 
Sheikh, at taleban-krigerne var mere end villige 
til at tale med hende. Da først proppen var af 
flasken, og hun var blevet anerkendt som en i 
deres øjne seriøs og pålidelig person, fik hun det 
ene interview efter det andet – i nogle tilfælde 
med personer, som den vestlige militæralliance 
klassificerede som dødsensfarlige terrorister.

 ”Terror-forskning er jo præget af det problem 
med at meget er baseret på sekundære kilder, 
fordi man har en formodning om at det er 
utrolig svært at få denne type data. Det troede 
jeg også, da jeg tog afsted, så jeg blev overrasket 
over hvor hurtigt de her døre åbnede sig”, foræl-
ler hun.

 Forklaringen på åbenheden over for Mona 
Sheikh ligger naturligvis i et fælles sprog og 
etnicitet, men også i det faktum, at talebanerne 
rent faktisk har lyst til at fortælle, hvordan de 
oplever konflikten.

 ”De føler jo ikke, at deres motiver bliver 
korrekt forstået i Vesten. Så hvis du kommer for 
at høre deres narrativer, er de utrolig villige til at 
fortælle. Men selvfølgelig har det også noget at 
sige, at jeg taler urdu og fremstår som en af dem. 
Sprog har jo en masse konnotationer, så det, at 
jeg deler deres begreber, afmonterer en masse 
mistro. Og så var det måske også en faktor, at jeg 
var kvinde – måske virkede jeg mere harmløs”.

Ingen hygge-research
Selvom det umiddelbart kan lyde sådan, var det 
naturligvis ikke en hyggetur. To uger efter hen-
des afrejse fra Pakistan i 2008, eksploderede en 
selvmordsbombe præcis på det sted, hun havde 
stået med sin notesblok. Mona Sheikh måtte for 
sin egen sikkerheds skyld tage forholdsregler for, 
hvor hun kunne mødes, og også for, hvad hun 
kunne spørge om.

 ”Jeg ville ikke have oplysninger af efterret-
nings-interessse. Det var slet ikke mit ærinde – 
mit ærinde var at forstå deres motiver omkring 
krigen. Det var aldrig mig selv, der tog den 
direkte kontakt for at aftale interviews – jeg talte 
med nogen, der talte med nogen. Jeg må sige, det 
var været en meget nervepirrende forskningsop-
levelse, der også skubber til de forestillinger, du 
selv er præget af. Du sidder og taler med nogle, 
som i andres øjne er utroligt farlige. Og de kan 
sidde og være enormt humoristiske”.

Empati: Hvad tænker fjenden?
Mona Sheikhs projekt kan ses som en slags 
kulturel tolkning af et sikkerhedspolitisk aspekt. 
Hun vil lære os at forstå, hvad fjenden tænker og 
hvorfor. Men når hun sad overfor de talebanske 
fundamentalister, kunne hun ikke dy sig for også 
at tolke den anden vej.

 ”Når jeg har siddet i dialog med talebanere, 
så har vi også en dialog om vestens opfattelse. 
Sidder man over for en med et meget firkantet 
billede, så kan man ikke lade være med at gøre 
det. Jeg ser det som min opgave at bygge bro og 
vise, at de her modsætnings-forestillinger ikke er 
så simple endda”.

 Hun siger det selv – ex-politikeren: det er 
et politisk forskningsprojekt. Ikke politisk i 
den betydning at det har en holdningsmæssig 
tendens der gør projektet uvidenskabeligt, men 
politisk fordi det har væsentlige implikationer 
for den måde vi tænker konfliktløsning på. Og 
Mona Sheikh tror på, at forskere, lige så vel som 
politikere kan være med til at forandre verden.

 ”Empati er ikke det samme som sympati for 
deres holdninger og handlinger. Men hvis vi for-
står, hvad der får et andet menneske til at handle 
voldeligt, forstår frustrationen og motivationen, 
så kan det være, vi vælger en anden løsning end 
den militære. Måske kan vi undgå en masse krig 
og død med denne type forskning”.

Mona Sheikh forsvarer sin ph.d.-afhandling 
’Guardians of God. Understanding the religious 
violence of Pakistan’s Taliban’ den 9. december 
på Institut for Statskundskab, KU.
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Er kontrovers-kortlægning et kommende fag for 
studerende på alle fakulteter? Det kan det sagens 
være, mener et lille team af to antropologer og 
en sociolog, der i dette efterår har undervist 
KU-studerende fra forskellige fag i kunsten at 
kortlægge videnskabelige kontroverser. Discipli-
nen, som de har forkortet til KOVIKO, handler 
firkantet sagt om at visualisere uenigheder og 
fronter inden for et videns-område. Det skal 
hjælpe til, at man relativt hurtigt kan danne sig 
et overblik inden for et givent emne over, hvad 
man er enige om, hvad man ikke er enige om, og 
hvordan den videnskabelige ”slagmark” ser ud.

KONTROVERS-PÆDAGOGIK

 ”Vi har en udvikling, hvor videnskabelige 
diskussioner, der før primært fandt sted i 
tidsskrifter og på konferencer, i dag har fået en 
offentlig karakter. Klima-debatten er det bedste 
eksempel. Men det kan være alt fra diskussioner 
om vacciner til om plastik er sundhedsskadeligt”, 
fortæller Ayo Wahlberg, der er adjunkt på 
Institut for antropologi. 

Kontrovers-værktøjer
Medie-udviklingen gør, at de videnskabelige 
diskussioner kan foregå under fuld offentlighed 
og med næsten ubegrænsede mængder af infor-
mationer. Men det stiller også øgede krav til den, 
der ønsker at orientere sig og skille påstande fra 
’stabiliseret viden’.

 ”I offentlige kontroverser er der ofte en 
ophidset stemning, polemik og beskyldninger. 
Vores hensigt har været at opbygge et kursus, 
der giver de studerende færdigheder i at 
navigere gennem offentlige kontroverser. Håbet 
er at opbygge et fælles sprog og en tilgang, der 
kan hjælpe til at skabe mere klarhed”, siger Ayo 
Wahlberg.

 En særlig ting omkring KOVIKO-disciplinen 
er de værktøjer, man bruger – dels til at 
indsamle data, dels til at fremstille resultaterne 
i grafiske og visuelle formater. Særlige web-
værktøjer er blevet helt centrale redskaber for 
kontrovers-kortlægning. Internettet er i stadig 
højere grad skuepladsen for de offentlige kon-
troverser, og således også et sted, man kan finde 
data til at analysere på.

 ”Internet er centralt samlingssted for kontro-
verser, så vi har valgt at introducere nye digitale 
værktøjer, der gør de studerende i sand til at 
foretage en digital kortlægning”, siger Wahlberg.

Hvordan kontroverser spredes
Programmet Issue Crawler er udviklet på uni-
versitetet i Amsterdam. Det gør én i stand til at 

undersøge, hvordan informationer og synspunk-
ter vandrer og spredes over nettet.

 ”Man vælger 10-20 startpunkter, og så 
crawler programmet og viser, hvem der linker 
tilbage. Det giver os en sans for centralitet. Man 
kigger på internettets link-mønstre – hvem 
linker til hvem? Hvem er central aktør i dette 
kontrovers?”

 Wahlberg skynder sig at indskyde, at man 
naturligvis skal overveje, om kontroversen er 
ordentligt disponeret på internettet, eller om det 
er andre steder og mere traditionelle metoder, 
der skal tages i brug.

”Vi havde et perfekt eksempel. En af grup-
perne valgte at lave projekt om betalingsringen, 
hvor der sås tvivl om den økonomiske  
ekspertise. De brugte Issue Crawler, og den 
sagde faktisk ikke særlig meget. De kom frem 
til, at kontroversen udspillede sig i konsulent-
rapporter fx fra COWI – tunge dokumenter, 
som Issue Crawleren ikke får fat i”, fortæller Ayo 
Wahlberg.

 Han nævner en anden metode, som han 
kalder Lippmanian-device, som man kan bruge 

Kontrovers-kortlægning   som redskab
Nye it-værktøjer kan bruges til at kortlægge videnskabelige kontroverser og den måde,    viden forplanter sig ud i samfundet, mener videns-antropologer
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til at undersøge udbredelsen af begreber og 
argumenter. Man definerer en række søgeord 
eller ord-sammensætninger, for eksempel kan 
man søge på ’2 grader’ hvis man undersøger 
klima-debattten, og så bruger man web-værk-
tøjet ’Google scraper’ til at undersøge forskellige 
websites for, hvor ofte ordene optræder.

  ”Man finder så ud af, at for eksempel klima-
skeptikere bruger fraser, der går igen og igen, og 
ser så, hvor hyppigt dette argument fremføres i 
et bestemt rum. Det siger noget om, hvorvidt et 
synspunkt er lykkedes med at slå igennem”, siger 
Ayo Wahlberg.

Videnskabsantropologi
Både han og Martin Skrydstrup, der er initiativ-
tager til kurset og hele ideen med at tage kontro-
vers-kortlægning op som disciplin i KU-regi, har 
en baggrund inden for videnskabs-antropologi. 
Og Wahlberg mener, at kurset udover sine 
praktiske metodikker har et videnskabsteoretisk 
aspekt.

 ”Jeg mener, kurset giver en refleksion over 
vidensproduktion som proces – en social proces, 

og ikke kun en videnskabelige proces, og det er 
med til at gøre de studerende i stand til at gen-
nemskue polemikken”, siger han.

 Derfor tror han også, at selvom metoderne 
grundlæggende af samfundsvidenskabelige, 
så har kurset potentiale til at appellere til 
studerende på tværs af alle fakulteter: ”Ja, det er 
bestemt noget, vi kan videreudvikle og tilbyde 
bredt. På kurset havde vi folk fra HUM, NAT og 
SAMF. Og vi vil også gerne have studerende fra 
Medicin”, siger han.

Det er Martin Skrydstrup helt enig i: ”Jeg 
mener, kurset har potentiale for at blive et fæl-
leskursus – et slags gammeldags pædagogikum. 
For eksempel fik vi en henvendelse fra en stu-
derende på LIFE, der var stødt over at vi brugte 
udtrykket ’gen-manipuleret’. Hun syntes vi burde 
bruge det mere neutrale ’gen-modificeret’. Hun 
var meget interesseret i den kontrovers, og hun 
ville gerne have en akademisk måde at kortlægge 
det her retoriske terræn. Retorikken er utrolig 
interessant, og det kan vi kortlægge med vores 
værktøjer”, siger Skrydstrup.

Den gode uddannelse
 Han mener også, der kan ligge et forskningspo-
tentiale i kontrovers-kortlægning: ”Den dimen-
sion er meget vigtig for os, og vi har opstillet 
mål om, at man skal kunne teoretisere ud fra 
samfundsvidenskabelig teori. Jeg mener det 
sagtens kan tjene som grundlag for overordnede 
teoretiseringer om samfund og viden og hvordan 
bliver viden til”.

  KOVIKO-kurset har været et pilot-projekt, 
der har fået støtte fra KU-puljen ’Den gode 
uddannelse’, der har støttet en række nye under-
visningsinitiativer. Kurset kørte i efteråret og 
blev afsluttet med en konference, hvor de stude-
rendes kortlagte kontroverser blev præsenteret. 

 ”Jeg tror alle deltagere er enige om, at det var 
stor succes. De studerende er på eget initiativ 
ved at forberede Macospol-studierejse til Paris. 
Det synes jeg er en flot indikation på deres 
arrangement, og jeg håber, det får KU til at købe 
ideen om et fast, tværfakultært samarbejde”, 
siger Martin Skrydstrup. 

 Kurset skal nu evalueres sammen med de 
øvrige støttede projekter under ’Den gode 
uddannelse’. Hvis KU vælger at gøre kurset 
permanent, kan det genoptages fra efteråret.

lah
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Deltidslærere syltes
Timelærere eller deltidsansatte har ifølge et 
EU-direktiv fra 2008 egentlig ret til nogle af 
de samme rettigheder som de fastansatte, fx 
pension. Men det danske finansministerium 
nægter at realitetsbehandle dette. 

 EU arbejdsmarkedskommissær Laszlo 
Andor bad nemlig de danske myndigheder 
om at implementere direktivet. Men myndig-
hedernes svar var så utilfredsstillende, at han 
sagde ”om-igen” med præcisering af en række 
mangelfulde områder. Og så bad de danske 
myndigheder om ekstra svartid, fordi der er 
flere aktører indblandet (Beskæftigelsesmini-
steriet, Videnskabsministeriet og ikke mindst 
universitetsledelserne). 

 Der blev bl.a. stillet nogle centrale 
spørgsmål: 

- Hvorfor der ikke er taget initiativ til 
mere permanente ordninger for de eksterne 
lektorer og timelærere, herunder disses 
ansættelsessikkerhed.

- I hvilket omfang ansatte er beskyttet mod 
vilkårlige ansættelser i fortløbende tidsbe-
grænsede ansættelser. 

 Kommissærens spørgsmål blev stillet i 
december 2010, og nu er der gået mere end et 
år uden svar. Hvis uni-ledelserne forhaler et 
svar og en afgørelse af sagen kan det skyldes, 
at man ikke ønsker begrænsninger i retten til 
frit at kunne bruge deltidslærerne som buffer 
i undervisningen, samt at det vil blive dyrt 
at betale disse den løn, som EU-direktivet 
dikterer, at de har ret til. 

 Medlem af Europaparlamentet, Ole Chri-
stensen (S), har rykket for svar. 

jø
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Til de efterladte … 
Lektor MOGENS OVE MADSEN har været formand for DJØFs uni-lærere i perioden 1999-2011, men stopper nu: ”Indrømmet, det har    ikke været præget af de store sejre, for fagforeningsarbejde er op ad bakke …

Organisationsgraden blandt danske forskere og 
uni-lærere er heldigvis høj. Det skal dog ikke 
tages som udtryk for det store engagement i det 
faglige arbejde, for det har den menige forsker 
ikke tid til. Det overlades altså groft sagt til 
lokale tillidsfolk at arbejde for løn- og arbejdsvil-
kår. Og det har så været min opgave i de seneste 
12 år som formand for DJØFs universitetslærere 
at stå for den overordnede interessevaretagelse.

 I DJØFs UFO  (Undervisnings og Forsknings-
Udvalg) er de overenskomstansatte undervisere 
og forskere repræsenteret (mens professorerne 
er organiseret i DJØFs Offentlige Chefer). I 
udvalget har vi haft mange gode diskussioner og 
været meget enige om linjen. Vi har tillige med 
haft solid sekretariatsmæssig opbakning. Det har 
fungeret i et godt og tæt samarbejde med uni-
lærerne i den bredeste universitetsfagforening, 
DM, der organiserer fra alle fagområder.

 Når det er sagt, har det dog været en periode 
med få sejre, efter både eksterne og interne 
kontroverser. Blandt sejrene i det seneste 
tiår har der været nogle på overenskomst- og 
stillings-strukturområdet. 

 Blandt nederlagene er, at det ikke er lykkedes 
at få indført en regulering af arbejdstiden.  Det 
betyder, at uni-lærere gennemsnitligt lever med 
arbejdstider på 47 timer (som er noget over den 
almindelige 37 timers arbejdsuge), tilmed uden 
betaling for merarbejde. Det lykkes heller ikke at 
skabe anstændige forhold for de tidsbegrænset 
ansatte (eksterne lektorer, post.doc.’erne m.fl.), så 
derfor lever mange yngre forskere med usikkert 
karriereperspektiv  

 Når det ikke lykkedes, skyldes det især 
arbejdsgivernes absolutte modvilje mod at få 
disse områder reguleret. Men når vi skal være 
ærlige, er det heller ikke lykkedes os at trænge 
igennem internt i forhandlingsfællesskabet 

AC. Universitetslærere er en minoritetsgruppe 
i forhold til andre AC-grupper, og vi er blevet 
majoriseret. 

 Så, indrømmet: Det har ikke været præget af 
de store fagpolitiske sejre. Hvorfor har det været 
sådan? 

Stillingsstruktur og lønforhandlinger: 
ACs forhandlingsudvalg
Når universitetslæreres løn og arbejdsforhold 
skal forhandles, sker det gennem AC (Akade-
mikernes Centralorganisation, der er forhand-
lingsparaply for danske akademikerfagforeninger, 
ekskl. IDA). 

 Vores interesser i AC formidles primært 
gennem FUF (AC’s Forhandlingsforberedende 
udvalg på Universitets- og Forskningsområdet) 
har den indlysende fordel, at det er ansatte fra 
sektoren selv med behørigt mandat fra AC’s 
forhandlingsudvalg, der tager sig af forhand-
linger om løn- og ansættelsesvilkår. Tidligere 
har der været forhandlere på området, der ikke 
selv kom fra sektoren, men forhandlingerne 
omkring stillingsstrukturen ved årtusindskiftet, 
hvor Professor MSO blev introduceret varslede 
den erkendelse i AC-familien at det var muligt 
at regne med de universitetsansatte som 
forhandlere. Omvendt gav det selvfølgelig også 
mulighed for at spille ansvaret for et eventuelt 
dårligt resultat over på de universitetsansatte 
selv.

 Der har været flere runder med stillingsstruk-
tur og lønforhandlinger. Et af de store og endnu 
ikke afsluttede projekter er at bringe ph.d.’erne 
over på AC-skalaen. Der mangler stadig fuld 
pensionsdækning og et ordentligt tillæg. Et 
andet resultat har f.eks. været forrige OK-rundes 
generelle forhøjelse af lektortillægget. 

Uni-Loven 2003 gav svære betingelser
En universitetslov fra 2003 og en fusionslov 
fra 2007 resulterede i sværere betingelser for 
interessevaretagelsen for de menige forskere. 
Loven afskaffede medbestemmelsen og indførte 
et stærkt hierarkisk styringssystem top-down. 
Universitetet var mere sårbart overfor udefra-
kommende politisering end mange forestillede 
sig. Uni-Loven udhulede retten til at deltage 
i universitetets prioriteringer af økonomi, 
strategi, forskning osv. Den har betydet en 
underminering af de klassiske universitetsdyder, 
så prioriteringer ikke længere er faglige, men 
politisk-økonomiske. Og ikke mindst har 

den bidraget til passivitet og desillusion i 
forskersamfundet. 

 Reformen var ikke bare Helge Sanders værk. 
Den havde en forhistorie med uhellige aktører, fx 
da Socialdemokraterne gik med til at fjerne et af 
de eneste eksempler på ”industrielt demokrati”, 
som universiteternes egentlig oprindelig repræ-
senterede. Det skete indirekte bl.a. igennem et 
oplæg til en universitetsreform fra en uhellig 
alliance med CO-Industri og arbejdsgiverne 
i Dansk Industri, men også Akademikernes 
Centralorganisation. Og når sådanne magtfulde 
aktører sagde god for reformer, var vejen banet 
for politikerne i Folketinget.

”Fra tanke til faktura”, blev for den borgerlige 
regering det mantra, der i tråd med New Public 
Management-strategien indebar involvering af 
det private erhvervsliv i universitetsverdenen. Et 
tema der snart i mange år har givet anledning til 
debatten om forskningsfrihed og indsnævring 
af dennes grænser. Den kamp må ikke stoppe 
– heller ikke med den seneste minimalistiske 
revision af universitetsloven.

 I 2005 udkom publikationen ”Fra viden til 
vækst og beskæftigelse – hvad skal der til?”, som 
blev udgivet i et uhelligt fællesskab af Akade-
mikernes Centralorganisation, CO-Industri 
og arbejdsgiverne i Dansk Industri. Rapporten 
skulle opfattes som et indspil til Globaliserings-
rådet, der havde statsministeren som formand. 
I forlængelse af forestillingerne i ”Fra tanke til 
faktura” gøres det her klart, at visionen skal 
være, at Danmark skal være verdens førende 
videnssamfund, og at vejen går fra viden til 

Af Mogens Ove Madsen
- afgående formand for DJØFs universitets- 

og forskningsudvalg (UFU).
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vækst og beskæftigelse. Det hævdes faktisk, at 
alle nu er enige om målet: Danmark skal leve af 
innovation, viden og ideer. Der gives et bud på 
en nytteorienteret strategi for investering i forsk-
ning, styrkelse af universitetsuddannelserne, 
bedre adgang til viden og sikring af et langt mere 
udbredt samarbejde mellem virksomheder og 
videninstitutioner.

Underløbet af ACs dagsordener
Og hvordan lykkedes det så os at få de ansattes 
interesser repræsenteret? 

 Joh, et godt eksempel på vores afmagt var, da 
vi forsøgte at få AC-formand Sine Sunesen til at 
tage vores synspunkter med ind i Globaliserings-
rådet (2005-08, men det var helt resultatløst.  
Men hvorfor er AC-forhandlingsfællesskabet 
så interessant? Og hvorfor er det, at den 
nuværende AC-formand synes, at vi er så 
uinteressante?

 Svaret lyder, at AC som paraplyorganisation 
formelt skal repræsentere vores interesser, for 
hverken DM eller DJØF har direkte adgang til 
forhandlingssystemet. Og når AC så ikke er så 
interesserede i at viderebringe vores interesser 
skyldes det, at ACs spillerum for at politisere 
på de bonede gulve er begrænset. Lægerne i 
Lægeforeningen, embedsmændene i DJØF, 
ingeniørerne i IDA osv. er så store og magtfulde, 
at AC lader dem køre politikken selv, og derfor 
har AC fundet sig en anden legeplads, - og den 
handler desværre om vores universitetsområde.  

 Desværre, for AC repræsenterer ikke os i 
de konkrete sager, men har været indforstået 
eller med på den politiske dagsorden om, at 
universiteterne skulle reformeres. AC har på den 
måde været med til at blåstemple / legitimere 
en lovgivning og politik, som har haft negative 
følger for de ansattes arbejdsvilkår. Groft sagt 
har de politiske sekretariater i AC og i visse 
fagorganisationer haft langt større indflydelse 
end ACs eget FUF-udvalg.

Vi universitets-fagpolitikere har altså haft mar-
ginal indflydelse på dagsordenen, allerede inden 

ting kom til forhandling med arbejdsgiverne. Det 
er så en slags forklaring til de medlemmer, som 
bebrejder os vores begrænsede succes’er.

FORSKERforum
En enkelt succeshistorie har vi dog skabt. 
FORSKERforum prøver at repræsentere den 
menige og at stille de spørgsmål, som universi-
teternes egne ledelsesstyrede blade ikke stiller. 
Eller graver i nogle af de politiske initiativer, 
som de store medier forsømmer at dække. Det 
er en svær opgave, for ledelsernes forvatninger 
og nysprog bliver stadigt mere professionaliseret 
og svære at trænge igennem, samtidig med at 
’tavshedskulturen’ er udbredt, så det er svært at 
finde kritiske kilder. 

 FORSKERforum er særdeles vigtig som 
lim mellem danske universitetslærere og 
bladet er nødvendigt som kritisk medie. Uden 
FORSKERforum vil politikere og uniledelser 
have helt fri bane til at udlægge deres fremstil-
ling som den eneste virkelighed!

 Et sådant blad kan imidlertid ikke udgives 
uden politisk opbakning og økonomisk støtte. 
Det er derfor meget mod min vilje, at DJØF har 
skabt usikkerhed omkring DJØFs engagement i 
bladsamarbejdet, når DJØF-toppen har varslet 
at organisationens bidrag bliver nedsat med 33%. 
(100.000 kr.) ved årsskiftet. Det er dog stadig 
mit håb at denne usikkerhed snarest kan blive 
fjernet. Det kunne bl.a. ske ved at professorerne i 
DJØF begyndte at betale for det blad, som de har 
fået gratis/haft prøveabonnement på i 16 år … 

Drømmen: Organisering i et forskerforbund
Arbejdsgivernes modvilje og manglende 
AC-solidaritet er altså noget, der har præget 
fagpolitikken i min formandstid. Når succes’erne 
har været til at overse er årsagen altså først og 
fremmest arbejdsgivernes ufremkommelighed, 
og at vi har haft ringe magt og indflydelse i 
forhandlingsfællesskabet AC. Det er utilfreds-
stillende at være mindretal i de forskellige 
organisationer. De politiske konsekvenser er 
desillusionerende.

 En nærliggende løsning ville være, at de univer-
sitetsansatte blev samlet i et forskerforbund efter 
en kartelmodel, f.eks. efter norsk forbillede.  Et 
sådant forslag vil af nogle blive kaldt illoyalt, fordi 
det vil betyde, at den eksisterende fagforenings-
struktur skal brydes op. Hertil er der altså kun at 
sige, at den nuværende struktur er utilfredsstil-
lende for en effektiv interessevaretagelse for os. 

 Men ressourcerne ville være til stede, hvis 
man f.eks. forstiller sig, at 8000 forskere betalte 
4000 kr. i forskerforbundskontingent. Det ville 
jo resultere i en økonomisk muskulatur på 32 
mill. kr. På det grundlag kan man lave en meget 
slagkraftig fagforening, som kan arbejde målret-
tet for vores medlemmers løn- og arbejdsvilkår.

Til yderligere inspiration:
Madsen, Mogens Ove: Universitetet som intel-
lektuel fælled. (Fælleder i forandring. red. Erik        
Christensen ; Per Christensen. Aalborg : Aalborg 
Universitetsforlag, 2007).

Madsen, Mogens Ove (2009): Universitetets 
død. Forlaget Frydenlund, København.

Madsen, Mogens Ove (2012): Det entrepre-
nante universitet. (Social Kritik jan.2012).

Til de efterladte … 
Lektor MOGENS OVE MADSEN har været formand for DJØFs uni-lærere i perioden 1999-2011, men stopper nu: ”Indrømmet, det har    ikke været præget af de store sejre, for fagforeningsarbejde er op ad bakke …

Karsten Boye Rasmussen
- er ny formand for DJØFs universitets- og 
forskningsudvalg (UFU), og ny medredaktør 
på FORSKERforum i stedet for Mogens Ove 
Madsen

Karsten Boye Rasmussen er lektor ved 
Institut for Marketing og Management ved 
SDU. Forsker især i it og organisation. 

 Han har de seneste 5 år været tillidsrepræ-
sentant for de videnskabeligt ansatte djøf’ere 
på det samfundsvidenskabelige område i 
Odense samt deltaget i UFO-arbejdet i DJØF  
som menigt medlem.
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Et atlas over videnskabens relevans …
Forskerne mener, at de selv er de bedste til at prioritere, hvad der er vigtigst. Men hvordan spiller befolkningens ønsker så med, spørger videnskabsforfatteren John Turney

Det siges, at videnskab er alt for vigtigt 
til, at det bør overlades til forskere 
alene. Hvilket jo umiddelbart kan virke 

ret tåbeligt. Vores forskere gennemgår en meget 
lang videnskabelig uddannelse, og alene af den 
grund forekommer det indlysende, at det netop 
er forskerne, der er bedst egnede til at tage sig af 
forskningen.

HVEM PRIORITERER 

FORSKNING? 

Men synspunktet om, at også andre bør ind-
drages, har alligevel en vis vægt. Videnskaben 
(og de teknologier, den afføder) er noget, der 
indvirker kolossalt på vores alle sammens 
dagligdag, så hvorfor skal andre ikke også have 
noget at skulle have sagt? Men tager man den 
lange forskeruddannelse i betragtning samt 
den esoteriske viden, den både formidler og 
afstedkommer, kan man spekulere på, hvor 
meget den offentlige mening egentlig skal gøres 
gældende. Hvilken rolle skal ekspertise have i 
den demokratiske debat?

 Dette ubesvarede spørgsmål (som måske slet 
ikke kan besvares) ligger bag mange projekter, 
der har set dagens lys igennem de sidste 25 år, og 
som har sigtet på at gøre den brede befolkning 
mere bevidst om videnskaben – det, som man 
i Storbritannien nu kalder public engagement 
(forskningskommunikation). Der findes nu 
et hav af mekanismer med henblik på at føre 
forskere og menigmand sammen, herunder 
konsensuskonferencer, borgerjuryer og andre 
former for orkestrerede dialoger, online såvel 
som offline. Alt tæller med som gode gerninger i 
en verden, hvor refleksion og eftertænksomhed 
ofte har svært ved at komme til. Udgangspunktet 
er ofte det simple, at ”det er godt at debattere”. 
Og det er jo sandt nok, men spørgsmålet er bare, 
om det er nok?

 Set i det lys er det opløftende, at man 
ind imellem støder på et seriøst forsøg på at 
udforske, hvor meget, der egentlig er på spil – at 
fastlægge hvilke standarder, vi bør anvende, når 
vi diskuterer, hvordan, hvor og hvorfor forskere 
bedriver deres forskning, samt hvad vi i det hele 
taget skal stille op med deres resultater. Den 
britiske videnskabsfilosof Philip Kitcher, der nu 
underviser på Columbia University, formår at 
gøre netop det i sin bog Science in a Democra-
tic Society (2011).

 I bogen betragter han spændinger mellem 

videnskaben og det demokratiske samfund som 
det uundgåelige resultat af enhver epistemisk 
arbejdsfordeling. Og han funderer over, hvordan 
en ægte demokratisk diskussion om videnskab 
helst bør tage sig ud. To forhold især driver 
Kitcher i sit forehavende. Det første er, at ”den 
forestilling, der ligger til grund for den offentlige 
debat om demokrati, er den mest overfladiske”. 
Det andet forhold består i et ønske om at kunne 
skabe en hensigtsmæssig rolle til videnskabelig 
autoritet - noget, som ifølge Kitcher besværlig-
gøres af en udbredt insisteren på, at ægte 
videnskab er værdineutral.

 Kitcher foreslår, at de værdidomme, der 
alligevel til stadighed udsiges – for eksempel, når 
det gælder balancegangen mellem at tilfredsstille 
individuel nysgerrighed og at tjene menneskets 
velfærd, samt hvilke emner, der bør prioriteres – 
bør diskuteres i så brede kredse som muligt. Og 
hvad vil det så sige? Det er tydeligvis mere, end 
det repræsentative demokrati formår. Men de 
problemstillinger, der opstår i det moderne sam-
fund, betyder, at det ideelle deltagerdemokrati er 
helt udelukket – det ville ganske enkelt optage 
for meget af vores tid.

 Derfor vil den offentlige debat nødvendigvis 
foregå et sted imellem disse to poler. Men hvor-
dan tager den sig ud, ideelt set? 

Generelt ønsker Kitcher en ”velordnet” 
debat hvori samtlige synspunkter kom-
mer til orde, samt at man forpligter sig 

til at imødegå andre, modsatte holdninger. De 
problemstillinger, der kommer i spil, får ofte 
følger, ikke kun for os, men også for vores efter-
kommere. Derfor skal debatten nødvendigvis 
være altomfavnende med hensyn til de interes-
ser, som den gør til genstand.

 Det kan være svært nok at forestille sig. 
Men det virkelig vanskelige består i, at forskere 
simpelt hen besidder en viden, som menigmand 
ikke ejer. Debatten skal arbejde hen imod det, 
som Kitcher kalder tutored opinions (oplyste 
synspunkter), der er ”fri for misforståelser, viden-
skaben kan korrigere.”

 Det lyder, som om forskerne derved skal nyde 
privilegeret status i debatten – en status, mange 
nødigt ville ønske at tildele dem, om end borger-
juryer og konsensuskonferencer, hvor forskere 
svarer på lægfolks spørgsmål i samtale, givetvis 
kan føre hen imod de oplyste synspunkter, 
Kitcher efterlyser.

 Hvad der er lige så interessant, er imidlertid 
hvad han forlanger af forskningen til gengæld. 
Især foreslår han, at ”velordnet” videnskab i hans 
definition, betyder, at forskningens dagsorden 
er på linje med udsigelser, fremsat under de 
betingelser, han opstiller for ideel diskussion. 
Med andre ord indgår de valg, der træffes i 
forskningsprocessen (herunder hvilke problem-
stillinger, den vælger at tage op) absolut i den 
nødvendige demokratiske diskussion.

 Det sker allerede i snæver forstand som en 
del af de rådgivende initiativer, der lanceres i 
forskningskommunikationens navn. Men det, 
som efter min mening endnu mangler, er et 
ægte forsøg på at diskutere forskningsprioriteter 
over en bred kam. En sådan diskussion ville 
ifølge Kitcher kræve det, han kalder et Atlas of 
Scientific Significance – et atlas over videnska-
bens relevans. At kortlægge perspektiverne i for-
skellige forskningsemner og stille det op mod et 
katalog over menneskets behov forekommer at 
være en utaknemmelig opgave. Den nuværende 
trend i retning af at forkaste ”de store udfordrin-
ger” på en række områder fra global sundhed 
til forsvarsteknologi og datalogi er et tegn på 
dette, men Kitcher tænker på noget meget mere 
omfattende – og mere diskuteret.

 I samtale lægger han vægt på, at han ser det 
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som sin egen opgave som filosof at foreslå et 
ideal i håb om at starte en debat om, hvor langt 
vi bør bevæge os hen imod det. Hans egne ideer, 
hvad det angår, trækker på den slags øvelse, som 
jeg her har nævnt – f.eks. konsensuskonferencer 
og deliberative polling (folkehøringer). 

Men hvor langt kan vi egentlig nå, når 
det gælder udvidelsen af den demo-
kratiske diskussion om forskning?

 De seneste britiske undersøgelser lavet af 
regeringens rådgivende organ Government 
Office for Science viser, at folk er for, at videnskab 
diskuteres offentligt, men at de fleste helst vil 
overlade det til andre. 50% af de adspurgte giver 
udtryk for, at de gerne vil vide, at offentligheden 
høres i videnskabelige spørgsmål, men kun 7% 
vil gerne inddrages personligt.

 Der er også en ret udbredt fornemmelse, at 
det er ”eksperterne og ikke befolkningen, der skal 
rådgive regeringen med hensyn til videnskabelig 
udvikling og dens implikationer”. Her er det 
64%, der er enige eller meget enige. Omvendt 
er næsten 75% enig i, at ”regeringen bør handle i 
overensstemmelse med evt. bekymringer blandt 
befolkningen vedrørende videnskab og teknologi”.

 Disse formuleringer giver selvfølgelig anled-
ning til en del spørgsmål. Alligevel ser det ud 

til, at folk generelt vil have, at regeringen tager 
højde for deres interesser, samtidig med at man 
helt rigtigt skønner, at direkte deltagelse kan 
være ret så tidkrævende.

 Hvilket peger i retning af én enkel forestilling 
om demokratisering: at flere skal inddrages. 
Men det giver også plads til udvidelse i den 
anden dimension, nemlig omfanget af den 
forskningsdagsorden, som diskuteres. I øjeblik-
ket fokuseres de eksemplariske tiltag på få 
områder, hvor behovet for diskussion opfattes 
som presserende.

 Et nyhedsbrev udsendt for nylig af Science-
wise, som er Storbritanniens nationale satsning 
for at fremme dialog om videnskab, bifalder 
”muligheder for, at befolkningen kan bidrage til 
udvikling af politiske strategier med hensyn til 
nye og voksende områder inden for videnskab og 
teknologi”, herunder geo-engineering, dvs. forsøg 
på at imødegå klimaforandring ved hjælp af 
direkte indgriben i atmosfæren, samt syntetisk 
biologi, dvs. at designe nye former for liv.

 Ovennævnte ville formentlig rangere højt på 
en liste over kontroversielle forskningsområder. 
Andre emner, der bliver ved med at dukke op, 
er f.eks. genmanipulerede fødevarer og det mere 
tågede nanoteknologi. 

Men man skal lede længe efter for-
skerverdenens opfordringer til at 
befolkningen fordyber sig i den over-

ordnede forskningsagenda – alt det, der ville 
kunne bidrage til Kitchers videnskabsatlas. For-
skere har det med at vige tilbage fra den slags, 
det er en forsvarsmekanisme til beskyttelse 
mod det, de opfatter som en trussel mod deres 
autonomi. Det er forståeligt nok i betragtning af 
bevillingsorganernes krav om hele tiden at rette 
forskningen efter regeringens eller industriens 
behov. Men vi har stort set ingen idé om, hvor-
vidt de nationale forskningsprioriteter hænger 
sammen med befolkningens forhåbninger, for 
slet ikke at tale om de globale behov.

 En undtagelse er en kritik af EU-Kommis-
sionens storstilede Rammeprogram, som blev 
fremsat for nylig af en imponerende koalition af 
NGO-græsrodsorganisationer – et sjældent 
eksempel på direkte konfrontation mellem 
en forskningsagenda snævert indrammet i en 
økonomisk agenda og et helt andet værdisæt. 
Kritikken ligner dog noget af et kompendium 
over den tredje sektors gængse klicheer, idet 

man foreslår, at EU-rammen bør geares i retning 
af samfundets og miljøets behov, snarere end i 
”storkapitalens interesser”. Men konfrontationen 
er uproduktiv, fordi de to synspunkter ikke kan 
komme i dialog med hinanden. 

 Ngo’erne siger endvidere, at forskning inden 
for ”atomenergi, medicinalvarer, genmanipula-
tion af landbrugsproduktion, syntetisk biologi, 
nanoteknologier, og rum- og militærforskning” 
indebærer en generøs statsstøtte til erhvervs-
livets største aktører. Omvendt kræver den 
indiskutable målsætning om at gøre verden 
til ”et sundt, miljømæssigt bæredygtigt og 
fredeligt sted at leve” øget forskning inden for 
”miljøbeskyttelse, forebyggende sundhedspolitik, 
økologisk og lav-input landbrug, energibesparelse 
og genanvendelige energikilder, toksikologi, 
vandforsyningsspørgsmål og miljømæssigt 
bæredygtigt fiskeri, samt forskning inden for de 
sociale videnskaber, som kan bidrage til social 
forandring og problemløsning, som er andet end 
teknologisk baseret”. Man kan være enig eller 
uenig heri - men det er i det mindste et bidrag til 
en fraværende debat.

 Kitchers udspil til os handler således om, 
hvorvidt vi kan få en ægte debat, som kan 
igangsætte det omfattende kortlægningsarbejde, 
hans atlas kræver. Dertil er vi nødt til at komme 
ud over den fragmentering, der kendetegner den 
nuværende debat om globale forskningspriorite-
ter, som i det store og hele forløber sådan her: ja, 
det er jo lidt pinligt, at hovedparten af Vestens 
forskning ser bort fra de sundhedsproblemer, 
der plager halvdelen af jordens befolkning. Og 
ja, det ser rigtignok ud til, at temmelig meget 
forskning handler om forsvarsteknologier. Og 
det ville virkelig, virkelig være godt, hvis vi 
kunne opnå en form for sikkerhed med hensyn 
til energiforsyninger; og vi vil frygteligt gerne 
have en bedre idé om, hvad vores nuværende 
energisystemer egentlig gør ved planeten …

 Et seriøst forsøg på at komme videre kunne 
være effektivt med hensyn til at fremme yder-
ligere forskningskommunikation i forhold til 
befolkningen. Er der nogen, der har et bud?

John Turney, University College London, er 
forfatter til bogen The Rough Guide to the Future 
(2010).

Kilde: Times Higher Education, 03.112011i 
Martin Aitkens oversættelse.

Et atlas over videnskabens relevans …
Forskerne mener, at de selv er de bedste til at prioritere, hvad der er vigtigst. Men hvordan spiller befolkningens ønsker så med, spørger videnskabsforfatteren John Turney
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Om diskrimination af mandlige ansøgere
Professor- og mandeforsker HANS BONDE landede i offentlig kontrovers, da han påstod, at køn og ikke faglighed er blevet et ansættelseskriterium  

- i modstrid med præmisserne for videnskabssamfundetHenrik Dahls historieskrivning

Historieskrivning om universiteter og akademi-
ske forhold er sjældent noget gode kritiske histo-
rikere kaster sig over med samme stringens som 
på andre områder. Langt det meste vi kan finde 
på dette område er enten festskrifternes mere 
eller mindre udførlige kronologiske  registrering 
af begivenheder og ’store’ personers handlinger 
eller de mere biografiske erindringer, som kan 
rumme spændende og afslørende oplysninger, 
men meget sjældent kan bidrage til en mere 
analytisk indsigt.

 I sidste nummer af FORSKERforum var der 
en dobbeltside om og med Henrik Dahl, der 
meget klart viser begrænsningerne i den selvbio-
grafiske tilgang: 

 Her får vi den hårfagre sociologs erindringer 
fra sin studietid, formuleret som en voldsom 
kritik af forholdene ved Sociologisk Institut i 
1980erne - kombineret med et forsøg på karak-
termord på en af aktører dengang, Kurt Aagaard 
Nielsen. Undertegnede var en af de andre cen-
trale aktører. Som medlem af institutbestyrelse, 
af studienævn, formand for fagråd, medlem af 
fakultetsråd påtager jeg mig gerne et ansvar for 
fejl der blev begået og som Dahl efterlyser, men 
insisterer også på at få anerkendt de sejre vi fik 
dengang. 

 Men Dahls hæmningsløse udfald er komplet 
blottet for blot enhver intention om at forstå 
hvad der skete, da Sociologisk Institut på den 
ene side levede med en lang konflikt med de 
nok mest reaktionære positivistiske professorer 
og lektorer på Københavns Universitet og på 
den anden side forsøgte at udvikle og forme nye 
måder at undervise på, projektarbejde i grupper, 
og nye måder at forske på som rakte ud over 
universitetet. I den sammenhæng var institut-
tet en vigtig del af den reformbevægelse som 
studenterbevægelsen satte i gang og som kom 
til at præge de nye universiteter RUC og AUC 
og senere også Handelshøjskolen og de øvrige 
universiteter.

 Men Dahls voldsomme udfald mod personer 
udspringer sikkert af samme bitterhed, som 
fik ham til i sin forrige bog at forsøge sig med 
karaktermord på navngivne socialdemokrater, 
som havde skuffet ham. Men med den tilgang til 

historien lukker han helt af for muligheden for 
at kunne diskutere hvad der var det konstruktive 
og hvor der var fejl i fortiden.  Men modellen er 
velkendt og bruges ivrigt af hørefløjens debat-
tører, der foretrækker personangreb fremfor at 
konkretisere kritikken på handlinger og ideer. 

 Men for de læsere, der af FORSKERforums 
artikel er blevet nysgerrige på hvad der er hvad i 
dansk sociologis komplicerede historie, kommer 
der en chance for at sætte sig ind i baggrunden 
og derved forstå, hvordan tidsånden og miljøet 
var samt hvad konflikterne på Sociologisk 
Institut handlede om i et historisk-sociologisk 
perspektiv. Forlaget Samfundslitteratur vil inden 
jul genudgive en elektronisk udgave af artikler 
fra et bredt spektrum i det danske sociologiske 
miljø: ”Dansk Sociologis Historie. Et politi-
seret fag gennem brud og kontinuitet” (400 
sider, 1996). Den kunne Henrik Dahl måske blive 
klogere af at læse.

 En enkelt korrektion til FORSKERforums 
artikel: Henrik Dahl præsenteres som en af 
de mest kendte danske sociologer, men det er 
altså kun målt på hans rolle i medierne. Blandt 
fagfæller har Dahl for længst marginaliseret 
sig, idet hans spændende analyser af opbrud i 
sociale klasser og hverdagslivet (’Hvis din nabo 
var en bil’) ligger mere end 10 år tilbage. Hans 
senere bøger og artikler er mere og mere blevet 
ideologiske udfald og kritikker af det, han forstår 
ved ”venstrefløjen”.

Lektor Finn Hansson, Institut for ledelse, 
politik og filosofi, CBS

BEKLAGELSE: Korrekturlæsning
Undertegnede skal beklage, at der på grund 
af forskellige redaktionelle kiks ikke blev læst 
korrektur på artiklen ’Henrik Dahls historie-
skrivning er ideologi’ i sidste nummer. Ansvaret 
er alene mit. 

Redaktionsleder Jørgen Øllgaard

Hvad ville der ske, hvis Københavns Uni-
versitet (KU) indførte et nyt system, der 
diskriminerede kvinder, ved at ansæt-

telsen af mandlige professorer var gratis i fem 
år, mens kvindelige professorer var lige så dyre 
at ansætte som normalt? 

 Utænkeligt! De mange kvindeforskere, de 
mange feministiske folketingspolitikere på tværs 
af partier, de professionelle feministiske debat-
tører fra Danske Kvinders Nationalråd, Kvinfo 
og fagforeninger som DM, alle ville de med 
statsministeren i spidsen råbe vagt i gevær over 
en sådan kvindediskrimination. 

UNIVERS

Men hvad med det omvendte; at mænd diskri-
mineres, ved at kvindelige professorer er gratis, 
mens det fortsat er lige så dyrt at ansætte en 
mand? Tavshed, tavshed, tavshed. Og allermest 
tavse er de højt kvalificerede mandlige lektorer 
(og mænd i tidsbegrænsede professorater), der 
nu diskrimineres, for de skal i hvert fald ikke 
gøre sig ud til bens over for den ledelse, der 
fortsat har den suveræne magt til en dag at gøre 
skaden god og give dem en fair chance for at 
søge et professorat i ærlig konkurrence.

 I den danske lov om ligebehandling står der, 
at: ”Enhver arbejdsgiver skal behandle mænd 
og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og 
forfremmelser.” Det fremhæves endvidere, at ”der 
ikke – heller ikke efter tilladelse fra ressortmini-
steren – kan iværksættes initiativer, hvor det ene 
køn får fortrinsstilling ved f.eks. ansættelse, da 
kvalifikationerne altid skal være afgørende.”

 I 2008 fandt KU imidlertid på et colum-
busæg. Hvis nu man ovenfra forgyldte fakulteter 
og institutter, der ansatte kvinder, så greb man 
vel ikke direkte ind i ansættelsessituationen? 
Når jeg i det følgende grundigt vil gennemgå 
belønningsreglerne hænger det sammen med, 
at KUs initiativ er det mest vidtgående nutidige 
eksempel på favorisering af kvinder og kan risi-
kere at fungere som en spydspids, der trækker 
en lang række samfundsområder langt udenfor 
universitets mure med sig. Hvor kvindekampen 
oprindeligt var del i en bredere oplysningstradi-
tion for alle borgeres lige rettigheder, har den nu 
udviklet sig til i stedet at kæmpe for privilegier 
til kvinder. 
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De nye kvindelige belønningsstrukturer 
medførte med virkning fra 2008, at KU:

 1) Ved ansættelse af et antal kvin-
delige professorer udløses bevilling til et ekstra 
bonusprofessorat, 

 2) Tildeler fakulteter, der øger procenten af 
nyansatte kvindelige professorer med 5 procent-
point, hen ved 3 millioner kroner samt: 

 3) Opslår 16 internationaliseringsstipendier 
øremærket til kvinder. 

 Spørgsmålet er, om man ikke griber ind i 
ansættelsessituationen og favoriserer et køn, når 
ansættelsesudvalget ved, at hvis den første og 
den anden de ansætter som professorer er kvin-
der, så får instituttet et helt gratis ekstra profes-
sorat? Men hvad værre er, på fakultetsniveau 
kan belønningsprincipperne udmøntes således, 
at opgraderingen af alle kvindelige lektorer til 
professorer er gratis de første fem år af deres 
ansættelse. Fakulteterne udsender simpelthen en 
liste, hvori det angives, at institutterne belønnes 
f.eks. med en million kr., hvis de ansætter en 
kvinde. 

 Problemet med KUs nye kvindelige beløn-
ningsstruktur er, at den tilsidesætter fagligheden, 
diskriminerer mænd samt reducerer kvinder 
til svage ansatte, der skal hjælpes med at blive 
professorer via store kontante belønninger til 
den, som ansætter dem. 

Den feministiske argumentation for 
favorisering af kvinder bygger på tal, 
tal og atter tal. Ikke mindst lederen 

af Center for Kvinde- kønsforskningscentret 
på KU, Bente Rosenbeck, har brugt de relativt 
få kvindelige professorer som argument for 
positiv særbehandling for at opnå en abstrakt 
”kønsbalance”. Den anden frontfigur i kampen 
for at påvise kvinders ”underrepræsentation” 
er statistikeren Inge Henningsen, men der er 

nu kommet sprækker i den feministiske front, 
for Inge Henningsen har undsagt belønnings-
ordningen, fordi hun er imod enhver form for 
diskrimination, altså også når det går ud over 
mænd (i Information 9/ 11). Det samme gælder 
ikke Bente Rosenbeck, der tilsyneladende er helt 
uindfølt overfor mænd og kun ønsker at vinde 
så mange kvinder over på sin side mod de ”un-
dertrykkende” mænd. 

Statistikeren Bertil Ståhle kunne allerede 
fra midten af 1990erne dokumentere, at 
kvinder langt oftere fik forskerstillinger 

på universitetet, når blot de søgte. Denne ten-
dens holder helt frem til i dag, og det er derfor 
paradoksalt, at kvindelige forskere oven i denne 
medvind nu skal kønskvoteres ind i profes-
sorater med millionstøtte. Det er korrekt, at 
der er en lang række opslag særlig inden for de 
naturvidenskabelige og tekniske områder, hvor 
kvinder ofte slet ikke søger, men der er aldrig 
ført skyggen af bevis for, at dette skulle skyldes 
diskrimination. 

I KUs trepunktsplan gives der to argumenter 
for planen. 

 For det første begrundes belønningerne 
med de ”mange kvalificerede kvinder i Danmark, 
der ikke har fået mulighed for at søge et profes-
sorat.” Man spejder forgæves efter en opgørelse 
over disse mange oversete kvindelige talenter. 
Samtidig har KU helt undladt at inddrage 
andre hypoteser, såsom at der også findes et 
meget stort og måske langt større antal dygtige 

mandlige lektorer, der ligeledes ”ikke har fået 
mulighed for at søge et professorat”. 

 For det andet begrundes KU’s trepunktsplan 
kønskvoteringen med, at ”da størstedelen af 
Europa har en væsentlig højere andel af kvinder 
i professorbestanden, er den underliggende tese 
derfor, at der findes mange kvalificerede kvinder 
i Danmark, der ikke har fået mulighed for at søge 
et professorat. Kort sagt: KU (og resten af Dan-
mark) trækker ikke på hele talentmassen.” Men er 
det da korrekt, at Danmark ligger i bunden?

 Nej, KU henviser til en EU publikation fra 
2006 (http://www.kif.nbi.dk/She_Figures_2006.
pdf, s.59), der ikke desto mindre viser, at Dan-
mark (med sin score på 2.3 ikke afviger særligt 
fra midten, der er på 2.1. Der er kun to lande, 
der markant har en højere sandsynlighed end 
de andre lande for at en kvindelig lektor bliver 
professor, og det er Tyrkiet (1.1) og Rumænien 
(1.4), som vi vel ellers på alle andre parametre 
ikke ønsker at sammenligne os med, og hvilket 
kan skyldes markante generelle kulturforskelle, 
som en statistik ikke kan tage højde for. 

 Hertil kommer, at en meget sandsynlig årsag 
til, at vi ligger lidt lavere end f.eks. Norge (1.7) 
er, at Danmark er et af de lande i verden, der 
har bevaret et ret elitært professorsystem med 
doktordisputatsen bevaret og med ret få profes-
sorstole. Hvis man virkelig ønskede at øge antal-
let af kvindelige professorer skulle man overveje 
at indføre den norske model, hvor en lektor 
kan søge om at blive opgraderet til professor, 
hvis vedkommende har opnået en tilstrækkelig 
forskningsvolumen. 

 

Har man lige nu på KU indført det norske 
system, men kun for kvinder? Hvornår 
rykker DM, DJØF og IDA ud og for-

svarer de mange mandlige lektorer og mænd i 
tidsbegrænsede professorater, der nu bliver eller 
risikerer at blive diskrimineret? Ville I også have 
siddet på jeres hænder, hvis det var jeres kvin-
delige medlemmer, der blev diskrimineret oven 
i købet baseret på fuldstændigt usubstantielle 
begrundelser?

Om diskrimination af mandlige ansøgere
Professor- og mandeforsker HANS BONDE landede i offentlig kontrovers, da han påstod, at køn og ikke faglighed er blevet et ansættelseskriterium  

- i modstrid med præmisserne for videnskabssamfundet
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Bureaukratklassens nysprog
- gør det umuligt at formulere opposition eller afvigende tanker, mener to norske forskere om sproget bag bl.a. fusionsprocesser

I nutidens arbejdsverden, hvor der findes 
mange konsulenter og hvor de fleste har 
forskønnede titler, er personlig markedsfø-

ring, selvudvikling og risikovillighed centrale 
værdier. Vi må være begejstrede og fleksible. 
Tænk positivt er det gennemgående mantra i 
selvhjælpsbøgerne. Individets selvrealisering 
skal foregå gennem arbejdet. Gennem sproget 
bliver disciplinering sammenfaldende med il-
lusionen om individuel autonomi. 

KONSULENTSPROG

Ingen steder er undtaget. Også akademia – 
samfundets tiltænkte kritiske instans – gennem-
syres af floskler, ikke mindst fra en talmæssig 
voksende kreds af ”mellemledere”. 

 Begreber eller udtryk med relation til mar-
ked, konkurrence og underholdning dominerer 
i konsulentsproget. Fra idrætten har vi tage 
højde for, komme på banen, gå efter bolden i 
stedet for manden osv. Fra erhvervslivet har vi 
angliseringer som setting, koncept, innovativ 
samt de dynamiske norske ord kvalitetssikring, 
forandringsvillig og visioner. 

 I erhvervslivet er man løsningsorienteret, 
hvad enten man må outsource det halve firma 
til Kina eller man har lidt tvivlsomme arbejds-
forhold i netop denne outsourcede del. Alt bliver 
omsat til drift/bedriftet. Intet bliver bare dre-
vet. Folk i erhvervslivet fremstilles som ydmyge 
med en årsløn på flere millioner og mange andre 
mio. i guldrandede bonus- og optionsaftaler. 
For ti år siden betød en forventning noget man 
så frem til og glæder sig til. I dag forventes alt 
muligt og hele tiden. Man forventer, at så og så 
mange omkommer i trafikken, og man forventer 
så og så mange dræbte i Libyen. 

Et kontant ord som problemer er på vej ud af 
det norske sprog. Nu hedder det udfordringer. 
Disse begreber har fået en så bred betydning, at 
de kan betyde det meste. Derfor betyder de så 
lidt. Meningsløsheden formidles gennem klis-
cheer. Og værre endnu: Staten og det offentlige 
har taget det samme sprog på sig. 

Nysproget skal give os en proaktiv hold-
ning i mødet med nedskæringer og 
stadige omlægninger. Hvor vi tidligere 

opfattede det som magtstrukturer, der virkede 
på passive subjekter, ses det nu som aktive 
subjekter, der er totalt ansvarliggjorte. Og pro-
cesser med samfundsmæssigt udspring bliver 

Vås om formidling og  
forvokset spin for ledelser

Har Videnskabsformidlingen brug for hjælp? 
Det er overskriften i en artikel i sidste nummer 
af FORSKERForum. Det er helt relevant at 
debattere, hvordan universiteterne løfter deres 
formidlingsforpligtelse, og hvordan forskning i 
feltet kan hjælpe os med at gøre vores arbejde 
endnu bedre. Alle har kunnet iagttage en 
markant udvikling i de senere år. I dag sker der 
formidling på utallige platforme – fra Facebook 
til filmklip.

 Uvant for FORSKERforum er det imidlertid 
primært folk uden for universiteterne, der får lov 
til at føre ordet. Oraklerne er nu folk fra Eksperi-
mentarium og Videnskab.dk. Det er aktører, som 
i årevis har arbejdet for, at universiteterne skal 
finansiere deres forskellige formidlingsnicher, 
uden hensyntagen til at dette kun ville kunne 
ske for basismidler. Nu forsøger de så igen: Uni-
versiteterne skal have mere hjælp udefra, lyder 
parolen - endda også når det gælder forskning i 
forskningsformidling.

 Ganske vist får universitetets kommuni-
kationsafdelinger generelt gode skudsmål: 
Afdelingerne ”gør rigtigt mange gode ting” og 
”gør det meget effektivt og dygtigt”, vurderer 
flere i artiklen. Alligevel er der en underliggende 
utilfredshed: ”Vi har kæmpe kommunikations-
afdelinger” og kommunikationsafdelingerne er 
ledelsernes og ikke forskernes, er påstandene. 

 Påstande om ledelsernes forvoksede spin-
kontorer er og bliver noget vås. Et eksempel: 
Den centrale kommunikationsafdeling på 
Københavns Universitet består af 18 personer. 
De fleste er ansat til at holde forskellige systemer 
i live: Bl.a. institutternes hjemmesider, intranet 
til hver enkelt studieretning, registrering af al 
forskning, layout af materiale, gymnasiebesøg 
mv. Kun én person arbejder med forskningsfor-
midling, ekstern kommunikation og presse fuld 
tid. Med den ressource lancerer universitetet 
alligevel op mod 200 nyheder om året på 
www.nyheder.ku.dk og www.news.ku.dk, der 
udsendes bredt til pressen og til omkring 1.000 

nyhedsabonnenter. Nyhederne bliver også 
placeret i nationale og internationale medier og 
formidlet via nyhedsbureauer, direkte kontakt til 
journalister osv. Af de nyheder, der bliver lavet, 
handler 80 procent om forskning og 20 procent 
om beslutninger taget i og omkring ledelsen. 
Formidlingen sker i samarbejde med 9 ansatte 
fordelt på fakulteterne, som har tæt kontakt til 
de involverede forskere og skriver forskningsny-
hederne på baggrund af dialog med dem. 

 Forskning fra Købehavns Universitet bliver 
på denne måde spredt til et meget bredt globalt 
publikum – borgere, fonde og politikere - med 
hjælp af 0,1 promille af universitetets samlede 
stab.

 Et eksempel er den omtale, psykolog Lotte 
Thomsen fik i foråret for sin forskning, der viser, 
at babyer allerede tidligt i livet forbinder social 
dominans med størrelse. Et videointerview på 
engelsk optaget af universitetet blev lanceret 
sammen med nyheden. Over 210 internationale 
medier omtalte nyheden og videoen blev afspil-
let over 1.000 gange og bl.a. bragt på avisen 
Boston Globes hjemmeside. 

Har videnskabsformidlingen så brug for hjælp? 
Ja, al hjælp er velkommen. Men hvem skal 
hjælpe med hvad?

 En målsætning kunne f.eks. være at få forsk-
ningsresultater inden for de tørre fag mere i spil, 
også internationalt. Få formidlet forskningstyng-
den, metoder og overvejelser på forskernes egne 
præmisser, da mange alene optræder som kom-
mentatorer af døgnaktuelle begivenheder. Og få 
de våde forskere mere engageret i aktuelle debat-
ter i samfundet. I dag er det typisk omvendt. 
Men mon ikke det er en udvikling, der først og 
fremmest skabes i en dialog i de videnskabelige 
miljøer og ikke i endnu et nyt fritstående projekt 
uden for universiteterne?

Vicedirektør Jasper Steen Winkel, ansvar for 
kommunikation og forskningsformidling, KU
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defineret i individualiserede og selvcentrerede 
termer og i lyset af forestillinger om autenticitet 
og selvudvikling. 

 Dette har en ideologisk slagside, hinsides 
højre og ventre: Mennesket psykologiseres og 
sociale problemer, der har sin løsning udenfor 
individet, rettes mod en selv; Løsningen omde-
fineres til at individet udvikler sig selv. hvis du 
ikke elsker tomsproget om markedet eller lader 
dig begejstre af bureaukratiet og den nye admi-
nistrative sprogklasse, så er det dit eget problem. 
Nyorganisering er blevet et mål i sig selv, ganske 
enkelt fordi den nye administrationsklasse ikke 
har andet at stille op med. 

 Når man har ironiseret over 
managementsproget, har det vundet ter-
ræn i det offentlige bureaukrati, hvor især 
ændringsprocesser er en vigtig term. Et vok-
sende antal ideologer – ofte benævnt dekaner, 
prorektorer, studierektorer og andre meningsløs-
heder – er travlt optaget af møder og seminarer, 
hvor de udmejsler en fælles sprogkode og en 
fælles virkelighedsforståelse. Ofte bare for at 
undgå forskning og undervisning.

 Konsulentsproget er trængt ind på univer-
sitetet, hvor man taler om ledelse, strategi, 
kommunikation, produktion, reputation osv. 
og hvor HR-ledelse (human ressource-) bliver 
en eksplosivt voksende og selvstændiggjort 
bureaukratisk aktivitet. Men det skal alt sammen 
forankres, så at medarbejderne kan få ejerskab 
til processen. Og der må afholdes møder for at 

de ansatte skal overbevises om fortræffeligheden 
i konceptet, som altså i bund og grund er 
forankret hos ledelsen. Derefter må der laves 
styringsinformation, kvalitetssikringssyste-
mer og målopfyldelseskriterier. Osv.

 Når visdommen anfægtes – det rammer af og 
til - om at bureaukratklassen bare repræsenterer 
en ny og omkostningskrævende uproduktiv 
klasse, må de argumentere det hårdere for 
deres egen uundværlighed. For at tage et norsk 
eksempel, vi kender så godt: Fusionsprocessen, 
som skal føre til et nyt universitet, er boullion-
terninger i millionklassen. Det handler både om 
Høgskolen i Oslo, og ikke mindst den komiske 
proces med fusionen af højskolerne i Østfold, 
Vestfold og Buskerud. Når det er åbenbart, at 
man kaster statspenge ud af vinduet, må man 
have et sprogligt forsvar klar: Det formuleres 
så om en dosis synergi, tværfaglighed og 
ændringskompetence. 

 Hos den nye bureaukratklasse er ironisering 
over deres sprog naturligvis ikke populært. Ord 
som personlig frihed og fleksibilitet kan virke 
neutraliserende på kritikken mod denne særlige 
type altædende kapitalisme, som også staten 
og akademia har adopteret. Den resulterer i en 
tvang, som det er svært at beskytte sig imod. På 
den måde virker nysproget disciplinerende og 
tilslørende, for hvordan kan vi tillade os at kriti-
sere noget, som giver os frihed og fleksibilitet? 
Det er underforstået, at taberne i systemet kun 
har sig selv at takke.

 Og hvis vi skulle finde på at kritisere 
bureaukratklassens projekt, kaldes vi illoyale. 
Og det er vel at mærke på et arbejdsmarked, 
hvor dele af arbejdskraften er let erstattelig og 
på tidsbegrænsede kontrakter, og hvor vejen til 
omstrukturering er fratrædelse og fritstilling, 
nysprogets ord for fyring. 

Det er ikke let at tænke bagom sproget, når 
sproget er det, vi tænker med. Nysproget hos 
George Orwell (Animal Farm) har først og 
fremmest den funktion, at det gør det umuligt at 
formulere oppositionelle eller afvigende tanker. 
Dagens konsulentsprog har samme funktion. 
Det gør det vanskeligt at tænke udenfor boksen. 

En række godt betalte personer fra rektoratet 
og nedad vil fremover tappe universiteter og 
andre uddannelsesinstitutioner for ressourcer 
og stjæle vores opmærksomhed. Enhver kritik 
af dette risikerer at blive beskyldt for at være 
bedrevidende eller nedvurderende, som om 
universiteter og højskoler ikke er en del af det 
øvrige samfund. Og er man imod reformer, 
bedriver man forandringsvægring. 

 Hvor er de felter, som er undtaget konsu-
lentsproget, og hvor findes modvægten til disse 
tendenser? 

 Her kan humanister indtage en særlig rolle 
ved at reformulere ideologikritikken, ikke en 
kapitalismekritik ud fra Utopia eller den autori-
tære længsel efter noget, som allerede er afprø-
vet, derimod ud fra kritik af det eksisterende. 
Materialet til en ideologikritik af virkeligheden 
kan man let finde ved at tage udskrifter af 
mødeindkaldelser, af ledelsens visioner eller 
strategier og høringsudspil. Virkeligheden findes 
i den nye organisationsretorik, som slet ikke er 
ny længere, målt på sproget. 

Vi vil vove den påstand, at humaniora har 
større modstandspotentiale end samfundsviden-
skaberne mod denne sovs af marked, retorik og 
bureaukratisering. Samfundsvidenskaberne har 
desværre vist sig alt for tilpasningsdygtige til de 
nye tider: De giver ledelserne de analyser, som 
ledelserne gerne vil have, indpakket i en mild 
kritik, gerne under dæknavnet evaluering. 

Simen Andersen Øyen & Pål Veiden: ”Den 
nye nytalen” (Uddrag fra MORGENBLADET 24. 
juni 2011)

(Øyen er stipendiat ved center for videnskabs-
teori, Bergens Universitet. Veiden er lærer i 
sociologi v. Høgskolen i Oslo.) 
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Alle går vi rundt med en lille kemi-institutleder 
i maven, hvorfor ikke, det er blot den rigtige 
impuls på det rigtige tidspunkt, der skal til for at 
vække lysten. 

 Det var reporterens første eftertænksomme 
indfald, da han sad over aftenkaffen og i 
TV2 News så, at SDU har købt en række 
reklamespots. Klemt ind imellem nøgne 
mobiltelefonister og langhårede damer fra 
L’Oreal, blev han pludselig konfronteret med 
SDU’s fine logo samt en sprød stemme, der 
fortæller om det tværfaglige kemiinstitut af høj 
international klasse, der søger ny leder. Og at 
SDU er et dynamisk sted var der ingen tvivl om, 
for i skærmbaggrunden var der billeder af en 
international lufthavn.

 Joe, den er god nok. SDU har taget det tunge 
skyts i brug i jagten på at få de bedste folk. Det 
bekræftes da reporteren får forklaringen fra nat-
dekan Henrik Pedersen: ”Jeg tænkte, at vi skulle 
prøve noget andet, og folk i ansættelsesudvalget 
kendte i høj grad til Mercuri Urvals joban-
noncer på tv, så det var lidt af en pegepind for 

mig. Alternativet var at annoncere i et dagblad, 
men jeg bruger selv nettet mere og mere, blandt 
andet ved at se TV2 News på min iPad”. 

TV2 og målgruppen?
Mercuri Urval oplyser, at et tv-spot, der vises 5 
gange om dagen i to uger, ses af 65.000 forskel-
lige personer.  Spørgsmålet er, hvor mange 
potentielle institutledere med forskningspor-
tefølje og ledelseserfaring, der sidder blandt 
seerne.

 ”Det kan være folk fra andre universiteter, 
men det kunne også være fra forskningsafdelin-
ger i større virksomheder. Erfaringen er, at det 
at annoncere bredt giver flere ansøgninger, end 
hvis man bare slår den op i de traditionelle fag-
blade. Jeg får simpelthen flere at vælge imellem”, 
siger SDU-dekanen, der anslår, at SDU bruger 
omkring 100.000 kroner på annonceringen 
efter den nye institutleder.

 Mercuri Urvals direktør Christian Kurt 
Nielsen gør supplerende opmærksom på en 
lille sidegevinst ved tv-annoncerne, nemlig den 

almindelige brandingværdi, der ligger i at få 
navn og logo på skærmen.

 ”Det tager vi da bestemt med. Man ser SDU’s 
logo, og instituttets navn bliver sagt rigtig 
mange gange. Der er da oplagt at tænke den ting 
ind”, bekræfter dekanen.

International lufthavn på Fyn?
Og så er der lige det med lufthavnen. Hvor kom-
mer den ind i billedet?

 ”Tja, vi er på et institut, hvor folk er på farten 
og rejser meget. Det kunne være forklaringen,” 
forsøger dekanen sig, inden han bryder sammen 
og tilstår: ”Det var en færdigpakke, vi kunne 
vælge. Skulle vi have haft fotografer ude og lave 
egne billeder, var det blevet dyrere”.

 Det var beroligende. At de trods alt har beva-
ret den økonomiske jordforbindelse på SDU. Og 
ikke er ved at bygge en international lufthavn i 
baghaven.

lah

TV-reklamespot søger kemi-institutleder
- og er SDU ved at udvide med en international lufthavn?
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