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Forord 

 

Vi vil gerne starte med at takke Svend Hougaard og Brian H. Jacobsen for deres deltagelse i 

projektet som interview personer. De har begge, på hver deres måde, bidraget meget positivt til 

projektet. I kraft af deres stillinger og ekspertise har de givet projektet en yderligere dimension, og 

gjort det muligt at undersøge vores problemstilling dybdegående. Vi vil også rette en tak til René 

Mollerup Sørensen for udlån af teknisk udstyr.  
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1.0 Indledning 

 

I 2006 fremlagde regeringen sin Globaliseringsstrategi ”Fremgang, fornyelse og tryghed, - Strategi 

for Danmark i den globale økonomi”. I denne redegøres for konkrete initiativer, der har til formål at 

fremtidssikre Danmark i en globaliseret verden. En del af disse initiativer søger at sikre den danske 

konkurrencekraft overfor udlandet. Konkurrencekraften ses som bestemt af bl.a. anvendelse og 

produktion af viden, og Danmark skal derfor være førende på dette område. Danmark skal være ”et 

vidensamfund med forskning på højeste internationale niveau” og ”… have uddannelser i 

verdensklasse” (Globaliseringsstrategi, 2006: 7-8). For at sikre dette skal en del af 

sektorforskningsinstitutterne1 indfusioneres på universiteter (Globaliseringsstrategi, 2006: 63). 

Disse sammenlægninger skal hjælpe til at skabe mere attraktive universitetsmiljøer, der i 

samarbejdet med sektorforskningen søger at skabe et mere erhvervsorienteret miljø. For at 

ovenstående målsætninger nås skal sektorforskningen integreres på universiteterne. Således vil de 

forskningsområder staten tidligere rekvirerede hos sektorforskningsinstitutterne nu blive varetaget 

af universiteterne.  

I forskerkredse har loven allerede opildnet til hed debat. Det frygtes bl.a., at universiteternes ledelse 

af hensyn til økonomien, vil pålægge de enkelte afdelinger, og herunder de enkelte forskere, 

opgaver af udredningsmæssig karakter for myndighederne. Dette kan medføre en opprioritering af 

den strategiske forskning, der tit har et kommercielt sigte, på bekostning af den frie 

universitetsforskning (Forskningspolitisk arkiv 1, 14/03-07). Således beskyldes disse ændringer for 

at være ”et alvorligt indgreb i forhold til en århundredlang tradition for fri og uafhængig 

forskning” og for at være ”Indskrænkende, idet universiteterne i praksis tvinges ud i kortsigtet 

konsulentarbejde frem for mere langsigtet forskning.” (Ibid). 

Det er institutbestyrelserne på de respektive universiteter, hvor flertallet af medlemmerne er 

eksterne, der accepterer forskningsstrategier på vegne af institutterne (Universitetslov b, 2007). Der 

kan i denne forbindelse sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette kan medføre manglende tid og 

mulighed for den enkelte forsker til at lave uafhængig forskning. Det risikeres ydermere, at 

universiteternes nye arbejdsopgaver vil øge deres afhængighedsforhold til myndighederne da det 

frygtes, at de blindt accepterer arbejdsopgaver for at øge den økonomiske gevinst og deres ret til at 

afvise dårlige kontrakter dermed svækkes (Information, 16.02.07). Ligeledes kan det diskuteres om 

                                                 
1 Sektorforskning er forskning bestilt af ministerier eller private interessenter, der skal indgå i afdækning af en aktuel 
problemstilling. 
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forskerne formår at forblive upåvirkede af de nye omstændigheder eller om politiske dagsordner vil 

påvirke forskningsresultaterne (Information, 16.02.07). 

 

Iht. Globaliseringsstrategien er det særligt inden for de naturvidenskabelige, tekniske og 

sundhedsvidenskabelige discipliner, der skal uddannes kompetente forskere, da disse områder er 

attraktive for private virksomheder (Globaliseringsstrategi, 2006: 68). Et eksempel på dette ses på 

det Biovidenskabelige Fakultet (tidligere den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole(KVL)2) ved 

Københavns Universitet (KU), der har et stort naturvidenskabeligt uddannelses- og forskningsmiljø. 

Fakultetet har siden 2004 rådet over to sektorforskningsinstitutter; et af disse er det 

Fødevareøkonomiske Institut (FOI), som udover at varetage opgaver for ministerierne, også har et 

tæt samarbejde med erhvervslivet. FOI er skabt ved at sektionerne for økonomi og for læring og 

bioetik ved det tidligere KVL og det tidligere sektorforskningsinstitut FOI i 2004 fusionerede. FOI 

kan i denne sammenhæng ses som et eksempel på konsekvenserne ved en sammenlægning af et 

sektorforskningsinstitut og et universitet. FOI er derfor et spændende eksempel på, hvad ændringen 

i Universitetsloven kan komme til at betyde for de øvrige universiteter og 

sektorforskningsinstitutioner, når de to forskellige forskningskulturer skal samarbejde. 

Af gældende lov fremgår det, at der mellem videnskabsministeriet og de enkelte universiteter skal 

udformes udviklingskontrakter (Universitetslov a, 2006). Disse kontrakter bruges til at kanalisere de 

overordnede målsætninger, som Universitetsloven og Globaliseringsstrategien opstiller, ud til de 

enkelte universiteter. På baggrund af disse opstilles der målsætninger for de enkelte fakulteter. For 

det Biovidenskabelige Fakultet på KU, er der bl.a. opstillet målsætninger vi opfatter som værende 

centrale iht. forskningsfriheden. Ifølge disse skal forskningen i højere grad finansieres af eksterne 

midler, hvoraf en stadigt større del skal komme fra private virksomheder. Endvidere opstilles der 

målsætninger, der indikerer en øget interaktion mellem de respektive ministerielle parter og det 

Biovidenskabelige Fakultet på KU i forbindelse med sektorforskningen. Dette betyder, at fakultetet 

i højere grad skal udføre strategisk forskning, hvilket kan være problematisk da det kan frygtes at 

fjerne fokus og midler fra den frie forskning.  

På baggrund af ovenstående udvikling kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvilke konsekvenser det 

øgede fokus på ekstern finansiering på FOI, vil have for forskningsfriheden og om bestyrelsen, med 

udgangspunkt i egne interesser, fremover vil begrænse forskningsfriheden, ved at pålægge 

forskerne opgaver af redegørende karakter.   

                                                 
2 Pr. 1. januar 2007 blev KVL en del af Københavns Universitets Biovidenskabelige Fakultet.  
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Dette fører os frem til følgende problemformulering:  

Hvorvidt begrænser sektorsammenlægningen og de udvalgte elementer i Globaliserings-

strategien forskningsfrihedens vilkår på FOI? 
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2.0 Tilgang og metode 
 

I dette kapitel vil vi indledningsvis redegøre for vores videnskabsteoretiske tilgang til projektet. 

Denne har været bestemmende for de metodiske valg vi har truffet i forbindelse med vores 

besvarelse af projektets problemformulering, hvorfor vh finder en eksplicitering af denne 

nødvendig. På baggrund heraf vil vi efterfølgende diskutere vores konkrete metodiske valg i 

arbejdet mod en besvarelse af vores problemformulering. 

  

2.1 Tilgang 
 

Som udgangspunkt for projektet har vi en kritisk realistisk tilgang. Dette vil sige, at vi iht. til vores 

ontologiske grundopfattelse forstår verden som bestående af tre domæner; det empiriske, det 

faktiske og det reale (Buch-Hansen & Nielsen, 2005: 23-25). Som det fremgår ovenfor er det 

konsekvenserne for forskningsfriheden, som følge af ændringerne i Universitetsloven og 

Globaliseringsstrategien, der er projektets genstandsfelt med udgangspunkt i indfusioneringen af 

FOI i universitetsverdenen. 

I et kritisk realistisk perspektiv er verden og vores erfaringer af denne per definition ude af fase med 

hinanden. Dette betyder, at de tre ontologiske domæner ikke kan erfares direkte og, at vi derfor ikke 

kan erfare verden i forholdet 1:1 (Nygaard, 2005: 52-53). Det empiriske domæne indeholder de 

erfaringer og observationer vi gør som individer om det eksisterende, da ”erfaringer ikke kommer 

ud af ingenting”, men af et ”faktisk materie” (Nygaard, 2005: 49). Det faktiske domæne består af 

alverdens fænomener, også dem vi ikke kender eller erfarer. Det reale domæne består af ikke 

direkte observerbare strukturer, kræfter og mekanismer, der har tendens til at konstituere 

fænomener og forårsage begivenheder (Nygaard, 2005: 50). Forholdet mellem disse domæner 

betyder, at en forståelse af fænomenet forskningsfrihed og hvorvidt dette begrænses på det faktiske 

domæne grundet ændringerne i Universitetsloven, kræver at der tages højde for strukturer og 

mekanismer på det reale domæne.  

Et fænomens form kommer til udtryk gennem dets strukturer og qua dets strukturer, har fænomener 

potentielle iboende kræfter og evner til at forårsage empiriske udfald (Nygaard, 2005: 50-51). Disse 

strukturer og iboende kræfter udløses dog ikke af sig selv, men af mekanismer, der både kan være 

iboende i strukturer eller være udefrakommende (Nygaard, 2005: 51). Der er ikke fast regularitet 

imellem strukturer, kræfter, mekanismer og konstitueringen af fænomener. Når vi erfarer 
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fænomener kan vi derfor heller ikke uden videre konkludere, hvad der har konstitueret dem eller 

hvilken relation de har til andre fænomener. Da vi således ikke kan anskue vores genstandsfelt som 

et fuldstændig lukket system, kan vi heller ikke fremstille præcise kausale forklaringer om 

sammenhængen mellem indfusioneringen af FOI i universitetsverdenen og reaktionerne herpå. 

Dette skyldes udefrakommende fænomener, som påvirker det undersøgte fænomen med deres 

strukturer, kræfter og mekanismer. Således kan vores erkendelse af ”fænomenet” og ”fænomenet i 

sig selv” skilles ad. Dette kan vi markere ved at skelne mellem hhv. transitive og intransitive 

objekter.  

Hvor de transitive objekter omhandler noget i form af teorier, data, analyseteknikker, beskrivelser 

etc., er de intransitive objekter dette ”noget” (Buch-Hansen & Nielsen, 2005: 22). Således må de 

transitive objekter, og dermed vores erkendelse om verden, ses som frembragt i en bestemt social 

og historisk kontekst, mens de intransitive objekter må forstås som værende eksisterende 

uafhængigt af vores erkendelse (Buch-Hansen & Nielsen, 2005: 21-23). Med andre ord eksisterer 

verden selvom vi ikke erkender den. Ligeledes kan vores erkendelse af verden adskille sig fra den 

egentlige verden, og det er således ikke verden, der ændrer sig når vi får ny viden, men vores 

erkendelse herom. På den måde er vores brug af transitive objekter essentiel, når vi søger 

erkendelse om vores genstandsfelt. Disse udstyrer os med et udgangspunkt for at sige noget om det 

intransitive. Således forsøger vi gennem brugen af de transitive objekter at afdække, hvordan 

strukturerne forandres som følge af ændringerne i lovgivningen og hvorledes FOI forholder sig til 

dette på aktør- såvel som institutionelt niveau. 

 

Der er i kritisk realisme ikke nogen opskriftslignende metode. Det er genstandsfeltets karakter, der 

er bestemmende for den metode, som må benyttes til at frembringe viden herom (Buch-Hansen & 

Nielsen, 2005: 55-69; Jespersen, 2004: 163-165). Det betyder, at der er en høj grad af metodiske 

overvejelser forbundet med at arbejde med udgangspunkt i kritisk realisme, da de metodiske 

retningslinier ikke er opstillet på forhånd. I dette projektarbejde har vi valgt at arbejde med 

udgangspunkt i to tilgange. Vi har i hovedanalysen en deduktiv tilgang, som skal hjælpe til at få sat 

hele vores transitive dimension i spil. Vi bruger den metodiske abstraktion til at danne os et 

overblik over og forståelse af begrebet forskerfrihed, da dette står centralt for vores problem. Vi 

foretager således en analyse af begrebets bestanddele, der skal hjælpe os til at forstå det fuldt ud.  
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2.2 Afdækning af forskningsfriheden  
 

I vores problemformulering spørger vi ind til forskningsfriheden. Forskningsfriheden er ikke et 

entydigt begreb, der kan defineres i en enkelt sætning og synet på, hvad den konkrete essens af 

begrebet er, er langt fra entydig (NOU, 2006: 12). For at vi i dette projekt aktivt skal kunne benytte 

begrebet, er vi nødt til at lokalisere og eksplicitere dets essens. Iht. vores kritisk realistiske tilgang 

er det derfor væsentligt, at begrebets strukturer klargøres, da det er disse, der konstituerer det.  

For at forstå diversiteten i begrebet skiller vi det ad, og hver enkelt bestanddel fortolkes og udsættes 

for en såkaldt metodisk abstraktion. Metodisk fungerer dette som en vekselvirkning fra, hvad der 

synes konkret til nogle abstrakte bestanddele, der derefter samles til et konkret udspecificeret 

begreb. Først når alle dele er blevet analyseret, er det muligt at kombinere disse og formulere en 

dybere forståelse af, hvad forskningsfrihed konkret består af (Sayer, 1992: 87). På denne måde 

søger vi at danne os et overblik over, hvilke områder der er essentielle for vurderingen af, hvorvidt 

der er forskningsfrihed eller ej. 

Konkret har vi skilt begrebet ad ved at skelne mellem, hvad der kan betragtes som forskningsfrihed 

på institutionelt plan (institutionel autonomi) og hos den enkelte forsker (individuel 

forskningsfrihed). Endvidere skelner vi mellem, hvad der er de formelle rettigheder og hvordan de 

reelle betingelser er. Dette er en væsentlig distinktion, da eksempelvis den enkelte forsker formelt 

kan have forskningsfrihed, men samtidig reelt være begrænset af eksempelvis styringspraksis fra 

forskningsinstitutionens side.   

Et væsentligt parameter i forhold til et begrebs beskaffenhed og essens er dets relationer. Ifølge 

Sayer er der flere forskellige typer af relationer, som alle er med til at definere et begrebs eller en 

aktørs essens. Abstraktionen har hjulpet os til at belyse hvilke relationer og dermed hvilke 

strukturer, der har været de væsentligste at undersøge (Buch-Hansen & Nielsen, 2005: 62-63). Dette 

har vi gjort for tilnærmelsesvis, at ”lukke systemet” omkring begrebet således, at vi har haft bedre 

vilkår for at foretage en undersøgelse af fænomenet forskningsfriheden på FOI ved KUs 

Biovidenskabelige Fakultet. 

 

Når det er ekspliciteret hvad essensen af forskningsfrihed er, har næste skridt i besvarelsen af vores 

problemformulering været at analysere, hvorledes denne forskningsfrihed kompromitteres som 

følge af ændringerne i Universitetsloven og Globaliseringsstrategien. Dette har vi gjort vha. en 

deduktiv tilgang til analysen. Vi har derfor med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme, 
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analyseret vores empiri. Denne teoretiske referenceramme udgør, sammen med projektets empiri, 

hovedvægten af projektets transitive dimension, hvilken vi redegør for i næste afsnit. 

Grunden til at vi lader os inspirere af denne slutningsform frem for, den for kritisk realisme mere 

traditionelle, retroduktion er, at vi med vores analyse ikke ønsker at lægge hovedfokus på 

lokaliseringen af præmisserne for og omkring forskningsfriheden, hvilket den retroduktive 

slutningsform lægger op til (Jespersen, 2004: 156). Vi ønsker derimod at rette fokus mod vilkårene 

for forskningsfriheden i institutionen, hvilket vores institutionelle teori kan hjælpe med at afdække. 

I denne sammenhæng er det naturligvis også nødvendigt at kende præmisserne for 

forskningsfriheden. I kraft af at disse lokaliseres i vores abstraktion, bliver det muligt for os at bruge 

en deduktiv tilgang i hovedanalysen vedrørende de institutionelle reaktioner. Dette sker i 

forbindelse med omtalte indfusionering samt hvilke konsekvenser det har for forskningsfriheden.  

Som det tidligere blev fremhævet, består projektets transitive dimension principielt af alt, der kan 

lede os til erkendelse. På denne måde må alle vores betragtninger, som de præsenteres ovenfor, også 

anskues som en del af projektets transitive dimension. I dette afsnit vil vi imidlertid forholde os til 

de transitive objekter, der ligger til grund for vores deduktive tilgang. Dette vil med andre ord sige, 

at vi nedenfor vil gennemgå den teori og empiri vi har benyttet os af. 

 

2.2.1 Den teoretiske referenceramme   

Da vi i en kritisk realistisk optik mener, at institutioner er af essentiel betydning for den ageren der 

finder sted, har vi fundet det nødvendigt at analysere vores genstandsfelt ved hjælp af institutionel 

teori. March & Olsens opfattelse af det nyinstitutionelle kommer derfor til at spille en afgørende 

rolle for vores teoretiske tilgang til hovedanalysen. Den benyttes med henblik på at forstå, hvordan 

der handles i en institution samt, hvordan strukturerne virker betingende og er med til at definere 

aktørernes reaktionsmønstre under de ændrede forhold efter indfusioneringen. Vi ser således de 

strukturelle forandringer som udslagsgivende i forhold til forskningsfriheden. Vi søger med 

udgangspunkt i denne teori at lægge op til en analyse af, hvilken betydning de institutionelle 

strukturer, med dertilhørende normer og værdier, har for forskningsfriheden i institutionen. Teorien 

placerer imidlertid størstedelen af fokus på de strukturelle rammer institutionen skaber, mens 

aktøren tildeles mindre betydning. 

Med udgangspunkt i den kritisk realistiske tilgang til struktur-aktør dualismen, mener vi imidlertid, 

at aktørperspektiver i analysen er nødvendige. Ikke mindst i analysen af, hvorledes der reageres i 

institutionen i forbindelse med ændringen af Universitetsloven (Buch-Hansen & Nielsen, 2005: 50). 
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For at få disse aktørperspektiver med i analysen af indfusioneringens konsekvenser, suppleres der 

derfor med rational choice tilgangen til institutioner som den ses hos North (1990). Denne tilgang 

tager udgangspunkt i til dels rationelt nyttemaksimerende aktører og forklarer, hvorfor aktørerne 

vælger at være en del af institutionen grundet udsigten til fald i transaktionsomkostninger, og 

hvorledes institutionen begrænser aktørernes adfærd.  

Der er dog en række problemer forbundet med at benytte to så forskellige institutionelle retninger, 

hvilket vi selvfølgelig er opmærksomme på. Det er vigtigt at nævne, at brugen af de to teorier ikke 

skal ses som et forsøg på at integrere de to. En uddybende diskussion af dette vil blive taget i kapitel 

5. 

Selvom de to teoretiske tilgange på mange punkter forholder sig kritisk til hinanden, fungerer de 

tilsammen som transitive objekter, der både tager højde for strukturernes samt aktørernes betydning. 

Vekselvirkningen mellem aktør og struktur understøtter dermed den kritisk realistiske tilgang, der 

vurderer begge som udslagsgivende. Vores primære fokus placeres imidlertid på det strukturelle, 

der dog ikke er determinerende for aktørernes ageren (Buch-Hansen & Nielsen, 2005: 50). 

  

2.2.2 Empiri 

Vi har i vores projektarbejde benyttet os af både primær og sekundær empiri. Den sekundære empiri 

har hjulpet os til at indkredse vores genstandsfelt og bidraget med en intuitiv karakteristik af det 

fænomen vi undersøger (Nygaard, 2005: 54-55). Dette har været et væsentligt element i vores 

arbejde med, dels at opstille problemformuleringen og ikke mindst i vores arbejde hen imod 

besvarelse af denne, da den intuitive karakteristik af vores genstandsfelt har hjulpet os til at 

konkretisere vores indsamling af primær empiri. Den sekundære empiri består hovedsageligt af 

centrale publikationer fra bl.a. Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, en række artikler 

samt Globaliseringsstrategien fra 2006. 

En stor del af den empiri vi har benyttet er primær empiri. Indsamlingen af denne er foretaget 

gennem kvalitative interviews med professionelle aktører fra forskningsverdenen. Vi har gennem 

vores sekundære empiri identificeret disse som centrale i forhold til vores problemstilling. Formålet 

med interviewene har været at spørge ind til de strukturer, kræfter og mekanismer, der konstituerer 

forskningsfriheden på overordnet plan, på FOI og hvordan sidstnævnte er påvirket af 

indfusioneringen på det Biovidenskabelige Fakultet. De kvalitative interviews står derfor helt 

centralt i vores erkendelser af det reale domæne, hvorfor de har været essentielle for vores analyse.  
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2.3 Det kvalitative forskningsinterview 
 

Da vi i vores analyse benytter kvalitativ empiri, i form af interview med centrale professionelle 

aktører, vil vi i følgende afsnit redegøre for vores metodiske overvejelser i forbindelse med 

indsamlingen heraf samt diskutere, hvordan de indsamlede data kan benyttes. 

 

2.3.1 Interviewpersoner  

Professor Svend E. Hougaard Jensen (forkortes SH); er professor og centerleder på Center of 

Economics and Business Research (CEBR) på Copenhagen Business School (CBS), samt medlem 

af Det Forskningspolitiske Råd, der rådgiver regeringen i forskningspolitiske spørgsmål. Det er i 

kraft af hans medlemskab af dette råd vi har valgt at interviewe ham, idet han som aktør har stor 

indsigt i rådets virke og kan redegøre for kriterier og grundlag for, hvem der får tildelt 

forskningsmidler. Da Svend Hougaard desuden selv er forsker og leder af et forskningscenter, har 

han også bidraget med sin indsigt om begrebet forskningsfrihed. 

 
Brian H. Jacobsen (forkortes BHJ); er medlem af bestyrelsen på Fødevareøkonomisk Institut 

(FOI), samt seniorforsker ved dette. I kraft af sin bestyrelsesplads er han aktør i de 

beslutningsprocesser vi bl.a. søger indsigt i vha. dette projekt. Endvidere kan han som seniorforsker 

ved instituttet give kvalificerede svar på spørgsmål vedr. arbejdsgange og den individuelle frihed 

ved FOI, idet han dagligt færdes på FOI. 

 

2.3.2 Interviewmetode 

Da vi har arbejdet med semistrukturerede interviews, har vi som forberedelse udformet en 

overordnet interviewguide3. Denne har fungeret som interviewets overordnede retningslinje. Guiden 

er opstillet med udgangspunkt i en række erkendelsesspørgsmål. Disse fungerer som udgangspunkt 

for nogle mere udspecificerede forskningsspørgsmål, som herefter danner grundlag for en række 

konkrete fikspunkter. Fikspunkterne skal udgøre en platform i de semistrukturerede interviews. 

I interviewguiden er der opstillet en skitse, der har hjulpet os omkring alle erkendte og relevante 

spørgsmål, der er opstået i forbindelse med formuleringen af vores problemstilling og vores 

research af forskningsfriheden. Formålet har været at have et solidt udgangspunkt for at lade 

                                                 
3 Se bilag 1 
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spørgsmålene komme naturligt og frit i interviewsituationen, så guiden har fungeret som en sådan 

snarere end en checkliste (Kristensen, 2006: 7). 

Vi har benyttet os af dybdegående interview, da vi beskæftiger os med et genstandsfelt der til dels 

allerede er undersøgt. Vi har derfor ikke ønsket at skabe decideret ny viden, men snarere lokalisere 

og danne overblik over forholdene på FOI og hvordan de forandres i forbindelse med ændringerne i 

Universitetsloven, for dermed at kunne holde forskningens vilkår op mod vores transitive 

dimension på en hensigtsmæssig og reflekteret måde (Kristensen, 2006: 4). 

 

Vi har valgt den semistrukturerede interviewmodel, da vi med denne har haft mulighed for at følge 

uventede retninger interviewet kunne tage. Da vi arbejder med professionelle aktører, har vi i 

arbejdet med den semistrukturerede tilgang været opmærksomme på at spørge omkring formelle og 

officielle svar i forbindelse med interviewet. Samtidig har vi udvalgt to interviewpersoner som står i 

forskellig relation til den praktiske forskning på det Biovidenskabelige Fakultet4. Formålet med 

dette har været at få overblik over deres individuelle syn på sektorsammenlægningen, samt afdække 

deres roller i forskningssystemet. 

Der har ved interviewene været en sekundant for at sikre at de relevante temaer, der er opstået ved 

det første interview, kunne tages op ved det næste. Sekundantens rolle har været at supplere 

intervieweren, i tilfælde af oversete tråde og løse ender, der skulle samles op (Kristensen, 2006: 9). 

Efter hvert interview er det efterfølgende blevet talt igennem af interviewer og sekundant, med 

henblik på at notere de ting, som diktafonen ikke kunne opfange (Kristensen, 2006: 10). 

Alle interviews er efterfølgende transskriberet, for at lette det videre arbejde med disse (Vedlagt på 

CD).  

 

2.3.3 Konsekvenserne ved brug af det kvalitative forskningsinterview 

Der er en række konsekvenser og faldgruber forbundet med brugen af de kvalitative 

forskningsinterview. Vi vil i følgende afsnit forholde os til disse og hvordan de er blevet imødegået. 

Sekundanten har været at betragte som hovedansvarlig for, at de praktiske faldgruber er undveget. 

Dette er forsøgt ved, at sekundanten fra sidelinjen har kunnet stille uddybende spørgsmål til 

oversete og relevante retninger.  

Da vores interviewpersoner må betragtes som professionelle kilder, har vi fundet det nødvendigt 

forud for begge interview at gennemgå en længere forberedelsesprocedure. Her har interviewer og 

                                                 
4 Se afsnit 2.4.1 
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sekundant gennemgået tilgængelige faktuelle oplysninger, relevante publikationer m.m. for at 

skærpe deres forståelse af interviewpersonen og dennes virke. På denne måde har vi søgt at sætte os 

selv i stand til at stille de interviewspørgsmål, hvis svar ikke har været tilgængelige andre steder, 

eksempelvis interviewpersonens arbejdsgange, vilkår og holdninger i forbindelse med lovændringen 

(Kristensen, 2006: 7). Først og fremmest er det dog sket ud fra et ønske om at være velforberedte og 

have viden om og kendskab til eventuelle relevante drejninger interviewene kunne tage, idet 

interviewer og sekundant har forsøgt at ruste sig til at kunne stille interviewpersonen uddybende 

spørgsmål, når dette skønnedes nødvendigt.  

 

Det er endvidere også væsentligt at rette fokus mod vores eget virke som interviewere. Som nævnt 

ovenfor må vi i et kritisk realistisk perspektiv anskue viden som skabt i en social kontekst5. Dette 

har i forbindelse med vores interview en række konsekvenser. Det skyldes bl.a., at vores egne 

forforståelser har spillet en aktiv rolle i vores arbejde med interviewene. Disse forståelser må vi 

betragte som værende skabt af vores tidligere viden, viden fra den arbejdsproces vi har gennemgået 

i forbindelse med dette projekt, men i høj grad også af vores egen placering som en del af et 

universitetsmiljø.  

Som måske kommende forskere kan vi ikke undgå at have en holdning til de pågældende ændringer 

i Universitetsloven. Ikke mindst fordi vi kan siges at befinde os i en kreds, hvor den gængse tilgang 

til disse er negativ, hvilket må tænkes at have afspejlet sig i vores forforståelser af genstandsfeltet. 

Derfor må dette i nogen grad også have præget vores interviews, idet vi netop har spurgt til de ting, 

vi har fundet problematiske og i det vores forberedende arbejde også har fokuseret på disse emner.  

Siden projektets start har vi endvidere skærpet vores forståelse af vores genstandsfelt gennem aktiv 

brug af transitive objekter (teori, udredninger etc.). Som det fremgår ovenfor skal disse objekter 

anskues som objekter, der kan skabe ny viden, men der kan argumenteres for, at den nye viden der 

skabes altid vil tage udgangspunkt i de transitive objekter. For vores vedkommende må denne 

proces unægtelig have præget vores opfattelse af genstandsfeltet således, at vi iht. projektets 

transitive dimension eksempelvis har opfattet nogle emner som mere relevante at spørge ind til end 

andre. I forlængelse heraf må der endvidere argumenteres for, at der indlejres en normativ optik i 

vores forståelse af genstandsfeltet, idet der i den kritisk realistiske optik ikke er mulighed for, 

fuldstændigt at adskille værdier fra kendsgerninger. Omvendt er kendsgerningerne ikke 

gennemsyret af værdierne – de er blot præget af dem (Buch-Hansen & Nielsen, 2005: 65-67). På 

                                                 
5 vel at mærke uden, at vi underkender de reelle erkendelsesmuligheder af vores genstandsfelt 
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denne måde vil eksempelvis en teori have indlejret en grad af normativitet, der i nogle tilfælde dog 

kan være svær at spore. Det er imidlertid ikke kun i vores konkrete interviewmetode, at disse 

forforståelser spiller ind – de må unægtelig også have spillet en rolle i vores analyse af empirien – i 

læsningen af interviewene mv. Indenfor vores paradigme er dette dog, som Buch-Hansen & Nielsen 

(2005: 65-69) fremfører det, ikke illegitimt idet vi som nævnt ikke kan adskille værdier og 

kendsgerninger fuldstændigt fra hverandre.  

Vi har dog i så vidt muligt omfang tilstræbt, ikke at lade vores forforståelser influere vores 

analytiske proces eller vores konklusioner. Dette er søgt sikret ved stringent metodisk redelighed, 

der skal minimere antallet af faldgruber. Vi har endvidere tilstræbt en neutral sproglig tilgang til 

genstandsfeltet således, at normativiteten ikke kan få frit løb i arbejdsprocessen. 

 

Selvom ideen om, at det er muligt at slutte universelt ikke godtages af den kritiske realisme, må vi 

også nøgternt konstatere, at vores metodiske valg ligeledes spiller en aktiv rolle i denne forbindelse. 

Vores analysegrundlag er funderet på kvalitative interviews med enkeltpersoner, og det er derfor 

deres respektive opfattelser af, hvordan tingene hænger sammen vi har til rådighed. Dette må 

selvfølgelig betragtes som en begrænsning i forhold til, hvor universelt vi kan konkludere. Ikke 

desto mindre mener vi, at vi med de kvalitative interviews har været i stand til at få et indblik i 

strukturer, kræfter og mekanismer, der sættes i spil og aktiveres, ved at stille spørgsmål til 

interviewpersonerne som professionelle aktører i forhold til projektets genstandstandfelt.  

 

2.5 Analysestrategi 
 

Da vi har valgt en deduktiv tilgang til analysen, har målet været at opstille et ideal om 

forskningsfrihed som vi har testet empirisk, med udgangspunkt i FOI, ved at spørge ind til de 

forskellige aktørers opfattelse af, hvad forskningsfrihed er og hvilke forhold denne skal eksistere 

under i det danske forskermiljø. Hermed bliver vi i stand til at holde disse data op mod vores 

forskningsfrihedsbegreb, og sammenholde disse i en analyse af, hvorvidt forskningsfrihedens vilkår 

svarer til de, der er nødvendige for, at forskningsfriheden skal kunne fungere. 

Dette er rent praktisk effektueret ved, at vi indledningsvis har lavet vores metodiske abstraktion, 

over begrebet ”forskningsfrihed”. Vi har således skilt begrebet ad i diverse relationer, delelementer 

samt de vilkår og betingelser, der er nødvendige for, at forskningens delelementer kan fungere frit i 

de forskellige relationer. 
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I kraft af ovenstående abstraktion har vi en dybere forståelse af forskningsfrihedens essens, som vi 

først sætter op mod de generelle vilkår, der vil gøre sig gældende som følge af 

Globaliseringsstrategien. I forbindelse med tre centrale risikofaktorer vi observerer i strategien, får 

vi med udgangspunkt i vores abstraktion overblik over, hvordan forskningen generelt vil komme til 

at fungere. 

Efterfølgende vil vi gå konkret ind i relationen mellem FOI og universitetsverdenen i form af  KVL 

og KUs Biovidenskabelige Fakultet. Dette gøres med henblik på at undersøge, hvordan det konkret 

forholder sig på FOI som institution og hvordan de strukturelle betingelser spiller ind og påvirker 

aktørernes handlinger. Vi har som tidligere nævnt et godt udgangspunkt i FOI, da dette har været 

underlagt en universitetsinstitution gennem længere tid. På denne baggrund mener vi at have et 

udgangspunkt for at lokalisere en række af de risikofaktorer og faldgruber, der mere generelt kan 

konstitueres som følge af ændringerne i Universitetsloven og Globaliseringsstrategien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 18 

3.0 Universitetslovsændring; en væsentlig tilføjelse til 
universiteterne formålsbeskrivelse 
 
Den 31. januar 2007 fremsatte minister for forskning, teknologi og udvikling Helge Sander 

lovforslag til ændring af den hidtil gældende universitetslov. Lovforslaget blev 8. maj 2007 

vedtaget ved parlamentarisk flertal (Folketinget, 2007).  

Lovændringen betyder, at universiteternes formålsbestemmelser vedrørende forskningsmæssige 

opgaver ændres, hvilket vi, sammen med universiteternes forpligtelse til at indgå 

udviklingskontrakter i samarbejde med ministeren, ser som relevant i forhold til projektets 

problemstilling da næsten al forskning samles på universiteterne. Nedenfor vil vi kort redegøre for 

den ændrede lovgivning, for derefter at kortlægge, hvordan de overordnede målsætninger kommer 

til udtryk i Globaliseringsstrategien. Disse målsætninger har indflydelse på FOI og betingelserne for 

forskningen, hvilket vi ligeledes indledningsvis vil klarlægge.  

 

Af den hidtil gældende lov fremgår det, at universiteterne har til opgave at drive forskning og 

udbyde forskningsbaserede uddannelser af international standard indenfor sine fagområder. Det 

fremgår endvidere, at universiteterne har forskningsfrihed og skal værne om denne og om 

videnskabsetikken. Desuden ses det, at universiteternes forskningsresultater skal fremme vækst, 

velfærd og udvikling ved, at universiteterne som videns- og kulturbærende institution skal 

samarbejde med det omkringliggende samfund (Universitetslov a, 2006: § 2). Med vedtagelsen af 

lovændringen tilføjes endvidere til universiteternes formålsbestemmelser, at universiteterne kan 

udføre ministerielle opgaver (Universitetslov b, 2007).  

Ændringen kan ikke siges at komme ud af ingenting, idet der i forbindelse med Universitetsloven af 

2003 blev lagt op til samarbejde mellem universiteter og statslige sektorforskningsinstitutioner 

(Universitetslov a, 2006: § 20 & 31). Allerede i 2004 blev FOI sammenlagt med sektionerne for 

økonomi og for læring og bioetik og placeret under den daværende Kongelige Veterinær og 

Landbohøjskole (FOI, 2005: 2+5).  

Som konsekvens af lovændringen er det universiteternes bestyrelser, der iht. den gældende lov skal 

have flertal af eksterne medlemmer, som indgår aftalerne om sektorforskningsopgaver med de 

respektive sektorministerier (Universitetslov a, 2006; Universitetslov b, 2007). I den forbindelse må 

det i høj grad ses som en opgave for de respektive bestyrelser, som øverste instans på 

universiteterne at sikre og opretholde forskningsfriheden iht. til § 2 stk. 2 i Sektorforskningsloven. 
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For at sikre at midlerne til forskning bliver prioriteret optimalt, skal det ske på baggrund af løbende 

evalueringer af de forskningsbehov som både samfundet og erhvervslivet skaber. Dette gælder både 

for grundforskning og anvendt forskning6 (Globaliseringsstrategi, 2006: 78).  

Særligt i tilfælde hvor forskningen kan anvendes til kommerciel brug og hvor resultaterne kan 

tilgodese specifikke virksomheder, bør der være fordring om ekstern medfinansiering 

(Globaliseringsstrategi, 2006: 78).  

 

3.1 Globaliseringsstrategien; ny struktur, sektorforskning og 
konkurrence. 
 

Målene for sammenlægning af sektorinstitutionerne er formuleret i regeringens 

Globaliseringsstrategi ”Fremgang, fornyelse og fremtid” fra 2006. Formålet med strategien er, at 

sikre Danmarks position i en globaliseret verden, og den har således bl.a. til formål at gøre 

Danmark til et videnssamfund, hvor forskningen er på højeste internationale niveau 

(Globaliseringsstrategi, 2006: 7-8).  

Et resultat har været, at flere institutioner er blevet lagt sammen for at opnå en effektivisering, så 25 

forskningsinstitutioner er blevet reduceret til 11. Ligeledes er 97 % af aktiviteterne samlet på 7 

universiteter, imens de resterende 3 % fordeler sig på fire mindre institutioner (Ministeriet for 

Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2006). 

Universitetsforskning og sektorforskning bliver lagt sammen på de nye universiteter. Dette sker for 

at udvikle forskningen således, at universitetsforskningen bliver mere målrettet og 

erhvervsorienteret. Sektorforskningen vil indgå under universiteterne som institutioner eller faglige 

enheder. Sektorforskningen skal ligeledes vurderes af et internationalt ekspertpanel. Hvis 

forskningen ikke er ”god nok” skal den udbydes i åben konkurrence mellem universiteter, andre 

forskningsinstitutioner og private virksomheder. Så der skabes et konkurrencemarked mellem de 

forskellige institutioner (Globaliseringsstrategi, 2006: 68). 

 

 

                                                 
6 Det skal holdes for øje, at når der tales om anvendt/strategisk forskning, så er målet at løse problemer - ikke udvikle 

discipliner. Den anvendte forskning opererer i et spændingsfelt mellem kvalitet, relevans og effekt (Forskningspolitisk 
Råd, 2005). 
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3.1.1 Styring af Forskning 

Landskabet for styring af forskningen har ændret sig siden den nuværende regering kom til magten. 

Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFR) er bl.a. blevet oprettet. Rådet vejleder regeringen og 

Folketinget i spørgsmål, der vedrører politisk bestemt strategisk forskning. DFR har ikke selv 

bevillingskompetence, men er med til at vejlede om hvilke områder der skal prioriteres af de råd, 

der har bevillingskompetence.  

Netop bevillinger der gives fra centralt hold i form af råd og nævn, bærer præg af strategisk 

forskning. Dette skyldes, at langt de fleste bevillingsråd uddeler midler indenfor politisk strategiske 

områder, der bliver defineret af regeringen og navnlig videnskabsministeren. En undtagelse er dog 

Det Frie Forskningsråd, der bevilliger midler til bottum-up forskning, altså forskning på dennes 

præmisser uden ønske om særligt område, emne eller anvendelighed. Overordnet har de fleste råd 

nogle klare krav til netop område, emne og anvendelighed (SH, linje: 145-160). 

 

I Globaliseringsstrategien fremgår det, at der generelt skal bruges flere midler på forskning, og 

således skal de offentlige udgifter til forskning udgøre mindst 1 % af BNP i 2010, mens offentlige 

og private virksomheders forskningsbudget samlet skal udgøre 3 % af BNP (Globaliseringsstrategi, 

2006: 9-10). I den forbindelse skal universiteterne konkurrere indbyrdes på basisbevillingerne. 

Således skal halvdelen af midlerne i 2010 uddeles i konkurrence mod 1/3 i dag 

(Globaliseringsstrategi, 2006: 75). Det parameter der primært skal konkurreres på er kvalitet 

(Globaliseringsstrategi, 2006: 63). Et internationalt og uafhængigt ekspertpanel skal derfor, på 

baggrund af universiteternes faktiske resultater og målsætninger som opstilles i 

udviklingskontrakterne, bedømme universiteternes kvalitet. Bedømmelsen skal gøres offentlig 

tilgængelig og de universiteter, der lever op til kravet om høj kvalitet skal belønnes, mens dårlig 

kvalitet skal have konsekvenser for tildelingen af basismidler (Globaliseringsstrategi, 2006: 63-64). 

Endvidere skal universiteternes ledelse en gang årligt komme med forslag til langsigtede 

forskningsprojekter, som vil blive vurderet på baggrund af kvalitet og relevans for samfundet 

(Globaliseringsstrategi, 2006: 64). 

Forskellen på basisbevillinger og midler, der uddeles i konkurrence er kort fortalt, at universiteter 

selv kan råde over og fordele, hvordan basismidlerne skal bruges. Dermed er der stor frihed for den 

enkelte institution til selv at bestemme i hvilken retning forskningen skal gå. Midler der uddeles i 

åben konkurrence dækker bl.a. over de områder, som er politisk prioriteret og som får tildelt midler 

af de forskellige forskningsråd. Men også sektorforskningen får tildelt deres midler i åben 
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konkurrence, og dette overtages selvfølgelig af universiteterne, når de får lagt sektorforskningen ind 

under sig. Det er dog stadig det enkelte sektorforskningsinstitut, der skal ud og opsøge og 

konkurrere om forskningsmidlerne.  

Forskningen skal generelt have mere privat medfinansiering, og jo mere forskningen tilgodeser 

specifikke virksomheder, jo større skal denne virksomheds andel af finansieringen være 

(Globaliseringsstrategi, 2006: 78). 

Den nyindførte evaluering af kvaliteten er ikke noget, der tidligere har været tradition for i 

Danmark, hvorfor der skal etableres et ”kvalitetsbarometer”, der løbende kan følge udviklingen i 

kvaliteten af dansk forskning i forhold til udlandet. En måleenhed kunne eksempelvis være 

citationsfrekvens og publikationsaktivitet, der er internationalt anerkendte parametre 

(Globaliseringsstrategi, 2006: 79; SH, linje: 254). 

Yderligere skal der ske en mere systematisk evaluering af forskningsprogrammer, som indebærer at 

alle større forskningsinitiativer og programmer evalueres senest efter fem år for at sikre, at midler 

tildeles på baggrund af kvalitet (Globaliseringsstrategi, 2006: 79).  

 

3.2 FOI på det Biovidenskabelige Fakultet  
 

Med Universitetsloven og Globaliseringsstrategien forsøger regeringen at ruste de danske 

universiteter til en række af de udfordringer, der er forbundet med at opretholde et videnssamfund, 

der kan klare sig i den internationale konkurrence. Endvidere skal universiteterne i højere grad 

kunne tiltrække eksterne forskere, producere samfundsrelevant forskning og øge 

kommercialiseringen (Globaliseringsstrategi, 2006: 71-72). FOI har som sagt været en del af 

universitetsverdenen siden 2004 og dets position som forgangseksempel gør det interessant at 

belyse. At FOI som led i reformen i 2007 er blevet en del af det Biovidenskabelige Fakultet, gør det 

relevant kort at redegøre de overordnede arbejdsgange på det Biovidenskabelige Fakultet, da dette 

hjælper til bedre at analysere konsekvenserne af indfusioneringen senere i projektet.   

 

Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer er Danmarks 

førende forsknings- og uddannelsesinstitution indenfor dets område. Siden 1. januar 2007 har 

Fakultetet været en del af KU og har et årligt budget på 1,2 mia. kr.. Målsætningen er at ændre 

finansieringsforholdet mellem intern og ekstern finansiering, så forholdet ændrer sig fra 5:4 til 4:5. 
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Ligeledes ønskes det, at EUs andel af den eksterne finansiering stiger fra 15 til 25 % (KVL, 2005: 

30).  

I tråd med regeringens internationale målsætninger er det nødvendigt for det Biovidenskabelige 

Fakultet at placere sig centralt som global vidensudbyder (KVL, 2005: 6). 

I den forbindelse opstilles der satsningsområder, som led i Danmarks Forskningspolitiske Råds 

projekt, hvor hensigten er at kortlægge projekter, der bør prioriteres højt (KVL, 2005: 9). Ligeledes 

kræver det samarbejde med erhvervslivet, sektorforskningsinstitutter, andre universiteter og 

offentlige myndigheder (KVL, 2006: 3). 

Det Biovidenskabelige Fakultet har som sagt pr. 1. januar 2004 fusioneret med to 

sektorforskningsinstitutter og har i den forbindelse fået ansvaret for at udføre myndighedsopgaver, 

samt levere relevant viden til ministerier og sektorer indenfor Fakultets arbejdsområder (KVL, 

2005: 11). Det drejer sig om Forskningscenteret for Skov & Landskab og Fødevareøkonomisk 

institut (FOI). Projektet vil dog som tidligere nævnt fokusere på FOI, bl.a. grundet dets 

arbejdsopgaver og bestyrelsessammensætningen som vil blive uddybet senere. 

 

3.2.1 Udviklingskontrakt 2006-2008 

Det Biovidenskabelige Fakultet har den 27. marts 2006 indgået en udviklingskontrakt med 

videnskabsministeren gældende for perioden 2006-2008 (KVL, 2006: 2). Udviklingskontrakten 

bruges til at operationalisere de overordnede målsætninger opstillet i Universitetsloven samt 

Globaliseringsstrategien og på baggrund heraf opstille konkrete mål for det enkelte institut. Pr. 1. 

januar 2008 vil den første vurdering af, hvorvidt fakultetet har opfyldt disse mål blive 

udslagsgivende for tildeling af fremtidige midler. Kvalitetsvurdering og kriterier for dette er blevet 

fastlagt i samarbejde med universiteterne og skal som sagt varetages af et internationalt 

ekspertpanel.  

 

Udviklingskontrakten tager udgangspunkt i det Biovidenskabelige Fakultets kerneområder og 

klarlægger de strategiske midler og mål forbundet hermed. I den forbindelse indgår fakultetet aktivt 

i processen omkring integration af sektorforskningen. 

Udviklingskontrakten fordrer bl.a., i tråd med regeringens målsætninger, øget ekstern finansiering 

samt en stigning i eksterne samarbejdspartnere.  

En stigning i den eksterne finansiering søges bl.a. skabt gennem en stigning i midler fra EU. Her er 

målsætningen, at fakultetet frem til 2008 vil opnå en årlig stigning på 12 % af EU midlerne, fra 50 
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mio. kr. i 2005 til 70 mio. kr. i 2008. Derudover ønskes der en stigning på 10 % på de øvrige 

eksterne forskningsmidler fra 220 mio. kr. i 2005 til 290 mio. kr. i 2008 (KVL, 2006: 7-8). 

Det Biovidenskabelige Fakultet vil også øge den del af ekstern forskningsfinansiering, der kommer 

fra privat finansiering og samarbejdsaftaler. Dette vil betyde en stigning fra 64 mio. kr. årligt i 

2005, svarende til 24 % af den eksterne forskningsfinansiering til 75 mio. kr. årligt i 2008. Dette 

skal bl.a. ske gennem standardisering af samarbejdsaftaler med erhvervslivet, der skal gøre det 

lettere og mere gennemskueligt for begge parter at indgå aftaler (KVL, 2006: 20). 

Sektorforskningen er en vigtig brik i forsøget på at tiltrække ekstern finansiering, blandt andet vha. 

standardiserede samarbejdsaftaler, og sektorforskningen er derudover i høj grad betinget af et godt 

samarbejde med de ministerielle samarbejdspartnere, der står som aftagere for en stor del af 

udredningsopgaverne. Fakultetet vil derfor årligt afrapportere myndighedsaktiviteterne i forhold til 

de ministerielle kontraktparter og årligt udforme/revidere det kontraktuelle grundlag for 

varetagelsen af disse aktiviteter, der primært foregår på FOI og Skov & Landbrug. 

FOI udformer i den forbindelse hvert år en kontrakt med de respektive ministerier. Denne 

indeholder krav og forventninger til institutternes faglige arbejde det kommende år (KVL, 2006: 

23). I den forbindelse er det vigtigt at kunne kortlægge, at myndighedsopgaverne er udført korrekt. 

Det Biovidenskabelige Fakultet vil derfor formulere indikatorer for varetagelse af 

myndighedsopgaver for at kunne dokumentere udførelsen af opgaven. Meningen er at opstille 

performance-indikatorer, der belyser centrale resultater og ydelser i relation til arbejdsopgaver for 

både myndigheder og erhverveslivet (KVL, 2006: 23-24). I den forbindelse er det vigtigt, at 

rådgivningen af sektorministerierne i kontraktperioden løbende udbygges, så det kan skabe grobund 

for nye arbejdsopgaver med dertilhørende finansiering (KVL, 2006: 24).   

 

 
Det fremgår af ovenstående redegørelsesafsnit, at Universitetsloven sikrer universiteternes 

forskningsfrihed og fordrer, at der skal værnes om denne og om videnskabsetikken. Endvidere 

berettes om en Globaliseringsstrategi som prioriterer forskning, der generelt skal have mere privat 

medfinansiering, mere strategisk- eller samfundsrelevant forskning samt sammenlægning af 

sektorforskningsinstitutter og universiteter. Vi vil i analysen, med udgangspunkt i følgende afsnits 

konkretisering af begrebet forskningsfrihed, se på, hvorvidt disse principper kan gå hånd i hånd, 

eller om Globaliseringsstrategien kompromitterer forskningsfriheden. 
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4.0 Forskningsfrihed 

 

Som nævnt i kapitel 2 er det nødvendigt at skærpe forståelsen af begrebet forskningsfrihed før vi 

kan benytte det i resten af projektet. Derfor analyseres det her gennem en metodisk abstraktion. 

Begrebets bestanddele, relationer og vilkår udsættes for en dybere undersøgelse for at komme 

tættere på dets essens. På denne måde fungerer dette kapitels begrebsanalyse, sammen med 

projektets teoretiske referenceramme i kapitel 5, som et afsæt for resten af projektets analyse, idet 

den fremhæver hvilke forhold der er nødvendige at fokusere på. For at komme hele vejen rundt om 

begrebet søger vi i nedenstående at klargøre, hvilke relationer begrebet forskningsfrihed består af, 

hvorfor forskningsfriheden er vigtig, hvilke legitime begrænsninger der er af forskningsfrihed, samt 

hvilke faktorer der kan påvirke den – enten ved at udfordre eller styrke den (Jf. NOU, 2006). I 

forlængelse af den videnskabsteoretiske tilgang vi har til dette projekt, anskues forskningsfriheden 

desuden i en kritisk realistisk kontekst, hvilket hjælper os til cementere, hvilke relationer den reelle 

forskningsfrihed må bestå af. 

 

4.1 Forskningsfrihedens bestanddele  

 

Begrebet akademisk frihed betoner i sig selv ideer om tanke- og ytringsfrihed (NOU, 2006: 9). 

Traditionelt kan der i relevant faglitteratur, offentlige betænkninger og etiske overvejelser spores en 

enighed omkring, at begrebet relaterer sig til de aktiviteter, der foregår på universiteterne. Der er 

mange forskellige definitioner af begrebet, men nedenstående udtalelse fra Global Colloquium of 

University Presidents, indfanger ifølge den norske udredning ”Akademisk Frihet – Individuelle 

rettigheter og instiusjonelle styringsbehov” fra Norges Offentlige Utredninger (NOU, 2006), kernen 

af de mange forskellige definitioner:  

 

”Academic freedom may be defined as the freedom to conduct research, teach, speak and publish, 

subject to norms and standards of scholarly inquiry, without interference or penalty, wherever the 

search for truth and understanding may lead”  (NOU, 2006: 12). 

  

Iht. projektets formål er vi imidlertid primært interesserede i, hvordan forskningsaktiviteterne sikres 

frihed, hvorfor vi i nedenstående henviser til forskning, når vi bruger begrebet akademisk frihed. 
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Forskningsfrihed må derfor grundlæggende ses som friheden til at udføre forskning, samt ytre og 

publicere denne – også hvis den strider mod samfundets hovedopfattelser eller sætter 

spørgsmålstegn ved eksisterende viden (Praksisudvalget, 2006: 4-5). En yderligere præcisering af 

forskningsfriheden er dog nødvendig, og der skelnes derfor mellem forskningsfrihed som en 

institutionel autonomi og som en individuel forskningsfrihed. 

 

4.1.1 Institutionel autonomi og individuel forskningsfrihed  

I forbindelse med vores forsøg på at skille begrebet ad, kan vi overordnet skelne mellem to typer af 

akademisk frihed i forskerverdenen. Det drejer sig om den institutionelle autonomi og den 

individuelle akademiske frihed (NOU, 2006: 13). Den institutionelle autonomi består i, at det er den 

enkelte forskningsinstitution, der i forhold til sit forskningsfelt selv bestemmer indenfor hvilke 

områder, der forskes samt, hvordan den interne fordeling af midler sker på institutionen.  

Institutionel autonomi er en forudsætning for, at der kan eksistere individuel akademisk frihed, men 

medfører den ikke automatisk. Dette kan forklares ved, at der i forbindelse med den individuelle 

frihed er mange influenser af central betydning. Eksempelvis kan en forskningsinstitution, qua sin 

institutionelle autonomi, på eget initiativ indskrænke den individuelle forskningsfrihed for den 

enkelte forsker. Derfor hviler der et stort ansvar på institutionen, til at sikre de respektive forskeres 

behov (Ibid). Er der omvendt ikke institutionel autonomi, fratages forskningsinstitutionerne 

muligheden for at tilgodese den individuelle frihed. Dette må i en dansk kontekst siges at være 

problematisk, da det ifølge professor Svend Hougaard er ledelsen, der bærer det fulde ansvar for at 

sikre den individuelle forskningsfriheden på de danske forskningsinstitutioner (SH, linje: 454-456). 

 

Iht. NOU (2006) er det i denne forbindelse nødvendigt at skelne mellem hvad, der er formelt givet 

og hvad, der reelt er. Det er således både i institutionelle og individuelle sammenhænge vigtigt at 

skelne mellem den formelle ret og de reelle betingelser.  

 

Tabel 4.1 Forskningsfrihed som en formel ret til selvstyre og som reel handlefrihed 

 Formel ret til selvstyre Reel handlefrihed 

For institutionen Formelt varetaget gennem 
Universitetsloven (§ 2 stk. 2 ) 

Afhænger af ressourcetilgang, 
styringspraksis og andre forhold som 
ikke er regulerede i loven   

For den individuelle forsker Formelt varetaget gennem 
Universitetsloven (§ 17, stk. 2) 

Afhænger af blandt andet ressource 
tilgang og styringspraksis 

Kilder: (NOU, 2006; Praksisudvalget, 2006) 
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Som det fremgår af tabel 4.1, kan formel ret begrænses af de reelle betingelser, der måtte eksistere. 

Dette i form af hvilke ressourcer der tilføres og på hvilken måde de fordeles ud til institutionerne. I 

forlængelse heraf bliver den individuelle akademiske frihed også påvirket. NOU (2006) påpeger, at 

adspurgte forskere ifølge den svenske undersøgelse ”Överlever den akademiska friheten” fra 2004 

finder, at den største begrænsning for deres forskningsfrihed, er mangel på tid og ressourcer til 

gennemførelse af forskningsprojekter. Altså ikke direkte, men mere indirekte styring fra stat eller 

institution, i form af prioriteringer (NOU, 2006: 14). I denne forbindelse er det relevant at 

fremhæve, at også Brian H. Jacobsen, seniorforsker ved FOI, påpeger at forskningen i særdeleshed 

kan begrænses af manglende tid og ressourcer i forbindelse med de mere frie forskningsprojekter, 

da det bliver sværere og sværere at lave projekter kun for basisbevillinger: 

 

 ”fordi, når basisbevillingerne allerede er blevet brugt, bare ved at have en regnskabschef og have 

nogle generelle funktioner, så er der lige pludselig ikke så meget tilbage til det der, der er ikke 

mange måneder tilbage.” (BHJ, linje: 392-394). 

 

De reelle betingelsers eksistensgrundlag tager således afsæt i, at den formelle frihed for forskning er 

på plads. Kontrol over ressourcer kan derfor potentielt udnyttes til at styre forskning i bestemte 

retninger, og udelukke uønskede undersøgelser eller spørgsmål fra at se dagens lys (NOU, 2006: 

14). På denne måde er det altså væsentligt at bemærke, at den reelle institutionelle autonomi kan 

begrænse den reelle individuelle forskningsfrihed, da det er den part, der har kontrol over 

forskningsressourcerne, der er i stand til at sikre eller true forskningsfriheden for hver forsker.  

Den individuelle akademiske frihed kan dog også underminere sig selv, hvis den ikke lever op til 

god videnskabelig praksis7. Forskningen skal være fri af egne såvel som eksterne interesser, det 

være sig økonomiske eller politiske, og den skal være tilgængelige for offentlig og videnskabelig 

kritik (NOU, 2006: 18)8. Forskningen skal altså leve op til visse interne standarder, før den kan 

kræve at være fri af eksterne influenser, som eksempelvis krav i forbindelse med finansiering. I den 

forbindelse mener Svend Hougaard, at forskning kan være fri af sin finansiering, men at det i høj 

grad kommer an på, i hvilken kontekst resultaterne er opnået. Så en gradbøjning af, hvor fri 

forskningen kan være, i forhold til eksterne påvirkninger, er altså nødvendig (SH, linje: 404-446). 

                                                 
7 I den forstand at god videnskabelig praksis er fundamentet for akademia, som sammenfattende er en beskrivelse, af de 
undervisnings- og forskningsaktiviteter, der foregår på universiteter (NOU, 2006: 17-18). 
8 Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder den filosofiske ret til netop forskningsfrihed i og med, at forskeren ikke er sin 
opgave voksen, og derfor ikke selv formår at leve op til akademias egne præmisser (NOU, 2006: 14-15). 
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Især set i en dansk kontekst, hvor ekstern finansiering og samarbejde mellem offentlig og privat 

forskning bliver opprioriteret, er det vigtigt at se i hvilken kontekst forskningen er foregået for at 

kunne vurdere om den er fri (Globaliseringsstrategi, 2006: 88). 

  

4.1.2 Præmisser for den reelle forskningsfrihed 

Idet der altså må skelnes mellem formel og reel forskningsfrihed, er det nødvendigt at fokusere 

nærmere på hvilke præmisser, der er for den reelle forskningsfrihed. Der tages derfor afsæt i 

”princippet om forskningsfrihed” som Fink et al (2003) præsenterer det. De præmisser, der må være 

opfyldt er det frie forskningsvalg, forskningens autonomi og publiceringsfriheden.  

Det frie forskningsvalg er nødvendigt, da resultatet af forskning potentielt giver tidligere 

ubemærkede forskningsresultater en helt ny værdi (Fink et al, 2003: 18-19). I en kritisk realistisk 

tilgang er det frie forskningsvalg særligt vigtigt i denne forbindelse, hvilket vi kommer nærmere ind 

på nedenfor. For at der reelt kan tales om frit forskningsvalg er det essentielt, at forskeren har 

tilstrækkeligt råderum til at følge sidespor, der er opstået i forbindelse med tidligere forskning. Det 

frie forskningsvalg er dermed udgangspunktet for innovativ og progressiv forskning, da resultatet af 

fri forskning kan give gamle resultater en helt ny betydning i såvel anvendelsesorienteret øjemed 

som i udviklingen af samfundets generelle vidensressource, og det er derfor også i større 

samfundskontekst vigtigt, at denne præmis opfyldes (Ibid).  

Med forskningens autonomi menes det frie råderum i forhold til eksterne aktører og sponsorer. 

Forskeren skal sikres frit valg af metode, så længe valgene fremlægges i forbindelse med 

resultaterne således, at der er en gennemsigtighed i forskningsarbejdet. Denne frihed er nødvendig, 

fordi eksterne interessenter ikke må få indflydelse på forskningens konklusioner, da dette kan 

medvirke til at fordreje dem. Roller og spilleregler for samarbejde mellem offentlige 

forskningsinstitutioner og eksterne parter, i for eksempel erhvervslivet, skal derfor være klare og 

eksplicitte. Da formel ret som nævnt ikke i sig selv sikrer egentlig forskningsfrihed, er det dog 

vigtigt, at spillereglerne reelt fungerer i praksis.   

Endvidere spiller publiceringsfriheden en væsentlig rolle, da det er denne, der sikrer en kvalificeret 

og omfattende kritik af forskningsresultaterne. Den kritiske behandling fra forskerkolleger er vigtig 

i forhold til at pointere eventuelle svagheder eller fejl i forskningsprocessen (Fink et al, 2003: 23). 

Hvordan det forholder sig med publiceringsfriheden på FOI kommer vi nærmere ind på i kapitel 7.  
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I forlængelse af ovenstående tilgang til forskningsfriheden er det væsentligt at anskue Brian H. 

Jacobsens tilgang til forskningsfriheden, hvor der lægges vægt på, at der må skelnes mellem den 

helt frie forskning og friheden til selv at vælge, hvordan en rekvireret opgave skal løses: 

  

”Altså igen så mener jeg, at man i hvert fald skal differentiere mellem, det der hedder 

forskningsfrihed i forhold til, at der er stillet en opgave og muligheden for selv at kunne løse den, 

som man nu gerne vil. Altså metodevalg og i den forstand også konklusionerne at de ikke er styret, 

som værende den ene af forskningsfrihed forstået på den måde i hvert fald. Og den anden type der 

hedder, det som vi kalder fri forskning, som er den der forskning, hvor man helt selv bestemmer, 

100 %, hvad emne skal være og hvor lang tid det skal tage og hvad der kommer ud af det. Hvis det 

skal være den helt rene form, det er i hvert fald vigtigt at adskille de to så man er opmærksom på 

det.” (BHJ, linje: 402-409). 

 

Således skelnes der mellem på den ene side en absolut individuel forskningsfrihed og på den anden 

side en indskrænket forskningsfrihed, hvor forskningen er i modstrid med de principper Fink 

opstiller. I den sidstnævnte sikres frihed til at vælge metode, men ikke emne. Som nævnt er det frie 

forskningsvalg i et kritisk realistisk perspektiv dog af ganske relevant karakter. I forlængelse af de 

tre præmisser som Fink et al (2003) opstiller for forskningsfriheden, synes den kritiske realisme 

nemlig at argumentere for det frie forskningsvalgs nødvendighed. 

Den kritiske realismes ontologiske grundantagelse om, at verden består af tre domæner og derfor 

ikke kan erfares i forholdet 1:1 må ses som væsentlig i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der kan 

tales om reel forskningsfrihed, hvis der ikke både er frihed til at vælge emne og metode.  

Som vi i kapitel 2 klargør, fører den kritisk realistiske ontologi til, at der må skelnes mellem 

henholdsvis transitive og intransitive objekter, hvor de første er viden om ”noget” og de sidste er 

det ”noget” denne viden er erkendelse omkring. Denne skelnen mellem vores erkendelse af 

realiteten og realiteten i sig selv medfører, at al viden potentielt er fejlbarlig. Som Buch Hansen & 

Nielsen (2005: 22) redegør for, ændres jordklodens fysiske form ikke bare fordi vores erkendelse 

om dens form gør det. Med andre ord har dens form hele tiden været rund – også mens den mentes 

at være flad. I relation til spørgsmålet om hvorfor forskningsfriheden er nødvendig, er muligheden 

for at bedrive fri forskning, derfor essentiel i forhold til kontinuerligt at udvikle viden.  

At al viden potentielt er fejlbarlig, må ses som et væsentligt argument for det frie valg af 

forskningsemne. Da det ikke på forhånd er muligt at fremsige, hvad det mest korrekte svar er, må en 
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logisk følge heraf være, at det tilsvarende heller ikke er muligt på forhånd at sige, hvad det mest 

korrekte forskningsemne er. Forskningsresultater der den ene dag forekommer ubrugelige kan den 

næste dag fremstå revolutionerende i kraft af, at vores erkendelse på andre områder er vokset, og de 

før ellers ubrugelige konklusioner nu vil kunne bruges i en ny kontekst. Dermed skal produktion af 

viden ses som en dynamisk proces, hvor den allerede eksisterende viden omdannes til ny viden. 

Projektets kritisk realistiske udgangspunkt understøtter således Fink et al (2003) i synspunktet om, 

at der nødvendigvis må være frit forskningsvalg for, at der kan være reel forskningsfrihed. Iht. til 

interviewet med Brian H. Jacobsen lader gradbøjningen af Finks principper om forskningsfrihed til i 

mange tilfælde at være en nødvendighed, da det kan være svært at skaffe midler til forskningen, 

hvis der skal sikres en absolut forskningsfrihed for den enkelte forsker (BHJ, linje: 378-394; linje: 

615-630). Det er i denne kontekst derfor relevant også at se på hvilke legitime begrænsninger, der 

kan være af forskningsfriheden, hvilket bl.a. gøres i nedenstående afsnit. 

 

4.2 Forskningsfrihedens nødvendighed og legitime begrænsninger  

 

Især indenfor universitetsforskning er det vigtigt, at friheden får lov til at styre forskningen. Dette 

med udgangspunkt i en opfattelse af, at vægtningen indenfor dette felt ikke i samme grad som på 

andre områder beror på anvendelse eller dertilhørende markeder, som sigter efter et output ud fra 

rationaler om økonomisk samfundsnytte (NOU, 2006: 17). I sager hvor eksterne parter har en 

interesse er det i særdeleshed vigtigt, at samfundet har tillid til forskerens resultater (Ibid). I disse 

sager vil der typisk være interesser inde i forhold til resultaterne af den pågældende forskning. Det 

kan derfor blive svært for forskeren at skabe konsensus mellem økonomiske og faglige interesser, 

hvis resultaterne er i konflikt med den finansierende parts interesser. Derfor må tilliden ikke brydes, 

og forskningen bør jf. publiceringsfriheden lægges frit frem til kritisk gennemgang af andre forskere 

(Fink et al, 2003: 23). 

Forskeren kan risikere at blive sat i en presset situation, og kan fristes til at underkende egne 

resultater eller fordreje tolkninger heraf, med henblik på at tjene sponsorens interesser. Det er altså 

ved denne finansieringsform alene forskerens ansvar, at resultaterne er pålidelige samt metodisk og 

professionsetisk forsvarlige, når resultaterne ikke kan udsættes for offentlig kritisk gennemgang. 

Svend Hougaard har i sit virke som centerleder på CEBR valgt en overordnet skelnen imellem 

forskning, der har som mål at blive publiceret i fagskrifter mv. og analyseopgaver, der udarbejdes i 
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samarbejde med ministerier, private virksomheder og interesseorganisationer, som ønsker bestemte 

analyser af specifikke emner, som ikke publiceres i tidsskrifter. Den afgørende forskel er her ifølge 

Hougaard, at de eksterne kan have medbestemmelse omkring, hvilke analyser der skal laves i 

analyseopgaverne, hvor forskningsopgaverne er fuldstændigt frie for ekstern indflydelse. Han 

lægger dog stor vægt på, at begge opgaver udføres med metodisk redelighed (SH, linje: 438-442). 

Forskningsfriheden sættes altså lidt i baggrunden ved analyseopgaverne, da disse ikke betragtes 

som egentlig forskning, og dermed kan retfærdiggøre rekvirentens indflydelse på hvilke analyser 

der fortages. Friheden fra indflydelse af eksterne interessenter betragtes altså som afgørende for at 

have en helstøbt forskningsfrihed. De kan dog delvist tilsidesættes ved visse forskningslignende 

opgaver i det danske system. Dette dog på bekostning af, at opgaverne kan betragtes som egentlig 

forskning. 

Jf. afsnit 4.1 kan det endvidere tilføjes, at Hougaards skelnen mellem på den ene side forskning og 

på den anden side analyse er et eksempel på, hvorledes en forskningsinstitution qua sin autonomi, 

kan sikre den individuelle forskningsfrihed. Ved at sætte et kraftigt skel mellem, hvad der er 

forskning og hvad der er en indkomstgivende virksomhed kan det siges, at den institutionelle 

autonomi synliggør for den enkelte forsker, hvornår hun bør følge eksterne interesser og hvornår 

hun har mulighed for frit at søge viden. Således påpeger Hougaard også, at det i høj grad er op til de 

respektive bestyrelser på de enkelte universiteter, institutter mv., at sikre den individuelle 

forskningsfrihed (SH, linje: 495-498). 

Som nævnt ovenfor viser en undersøgelse, at den største reelle hindring til at fuldføre forskning er 

mangel på tid og ressourcer. Det er altså vigtigt, at der både afsættes tilstrækkelige tid og 

økonomiske ressourcer i forbindelse med ethvert forskningsprojekt. En skæv prioritering forskellige 

områder imellem, må derfor formodes at skabe en uligevægt, der i det store hele kan underminere 

den forskning, der ikke umiddelbart er anvendelsesorienteret. For eksempel kan det frygtes, at 

humanistisk forskning nedprioriteres til fordel for teknisk og naturvidenskabelig forskning, hvis 

formål, output og afkast umiddelbart lader til at være synligt på forhånd. Dette ud fra et rationale 

om, at det fra rekvirentens side ønskes at vide, hvad pengene går til (SH, linje: 166–169). 

Selvfølgeligt er det diskutabelt, hvorvidt der nogensinde vil være tilstrækkelige midler til at 

finansiere alle typer forskning, hvorfor en prioritering kan være nødvendig. Her er det dog en 

fornem opgave for forskningens sponsorere - i dansk universitets kontekst overvejende staten – at 

opstille hensigtsmæssige kriterier for, hvilke projekter der skal støttes og hvilke der ikke skal.  
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Mellemløsninger med halvt finansierede forskningsprojekter kan, set i lyset af den svenske 

undersøgelse, ikke betragtes som gunstige i forhold til forskningsfriheden. Det kan ikke komme bag 

på nogen, at tilstrækkelige ressourcer spiller en afgørende rolle for forskningens reelle betingelser. 

Det er når førnævnt mellemløsning tages i brug, at forskningens formelle ret signaleres, men de 

reelle betingelser svigtes. Opsamlende kan det siges, at den prioriterede forskning på denne måde 

bevarer sin frihed reelt, mens den nedprioriterede forskning kun bevarer den formelt. 

 

4.3 Fra relationelle sammenhænge til essens 

 

Forskningsfriheden som begreb er nu blevet behandlet. Som nævnt i kapitel 2 er et væsentligt 

parameter i forhold til et begrebs beskaffenhed dets relationer, da disse er med til at definere dets 

essens. Med ovenstående er en række relationer fremhævet som værende konstituerende for 

begrebet forskningsfrihed. I figur 4.1 er disse relationelle sammenhænge illustreret og deres 

præmisser anført.  

 

Fig. 4.1, Forskningsfrihedens relationelle sammenhæng. 

 

Stat 

Institution 

Forsker Forskning 

Kræver den nødvendige metodiske 
redelighed, for at forskningsfriheden kan 
eksistere. 

Kræver de reelle betingelser opfyldt, i 
kraft af Finks tre retningslinier og den 
tilstrækkelige ressourcetildeling.  

 

Modtager 

Kræver tillid, denne bedst 
konstitueret af forskerens frihed til, 
at publicere sine resultater til 
offentligt skue og kritik.  

Rekvirent 

Kræver rekvirentens fuldstændige 
afholdenhed i forhold til 
forskningsprocessen, samt den 
tilstrækkelige tildeling af ressourcer 

Kræver den tilstrækkelige institutionelle autonomi og tillid, til at denne kan få lov til selv at 
beslutte hvilke projekter der er relevante, og tilstrækkelig midler til at støtte disse. 
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Det kan således opsamlende konstateres, at forskningsfrihed afhænger af den institutionelle 

autonomi, der forudsætter et tilstrækkeligt råderum til decentralt i institutionen at prioritere 

forskningsstrategier og projekter. I relation hertil står den individuelle forskningsfrihed. Denne 

beror på, at der gives de reelle betingelser, som er nødvendige for at påbegynde og ikke mindst 

fuldføre sin forskning. Derfor må den individuelle forskningsfrihed ses som afhængig af 

institutionel autonomi, men ikke nødvendigvis være givet med denne, da det er vigtigt, at der 

skelnes mellem formel ret og reelle betingelser. I forbindelse med den individuelle forskningsfrihed 

kan den reelle frihed således kun sikres, hvis der er frit forskningsvalg, forskningsautonomi og 

publiceringsfrihed. Publiceringsfriheden er endvidere afgørende for, at de to første præmisser kan 

eksistere med troværdigt grundlag, da akademisk redelighed er den individuelle forskers ansvar i 

forvaltningen af hendes forskningsfrihed. For seniorforsker Brian H. Jacobsen skelnes der 

imidlertid mellem forskningsfrihed, som friheden til selv at vælge metode og dermed også 

konklusioner og forskningsfrihed som friheden til selv at vælge både emne og metode. Denne 

skelnen kan vi med vores kritisk realistiske tilgang dog ikke bifalde, og vi mener derfor ikke der 

kan være tale om reel forskningsfrihed uden det frie forskningsvalg. 

 

På baggrund af ovenstående analyseres det i følgende kapitler, hvorvidt der med 

sektorsammenlægningen, opprioriteringen af strategisk forskning samt øget ekstern finansiering kan 

tales om reel forskningsfrihed. Inden vi går i gang med denne analyse er en eksplicitering af 

projektets teoretiske referenceramme dog nødvendig, da denne sammen med ovenstående danner 

udgangspunkt for projektets analyse. I kapitel 5 præsenteres og diskuteres denne derfor.  
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5.0 Den teoretiske referenceramme 

 

Sammen med forrige kapitel om forskningsfrihed danner vores teoretiske referenceramme 

udgangspunkt for analysen af forskningsfriheden på FOI. For at besvare problemformuleringen 

finder vi det nødvendigt at analysere, hvordan forandringer på de respektive forskningsinstitutioner 

må forventes at blive modtaget, og hvilke faktorer der må tænkes at spille signifikante roller i den 

forbindelse. Som nævnt i kapitel 2 er vores teoretiske referenceramme funderet på ny 

institutionalismen (NI). Denne rummer dog forskellige teoretiske tilgange til henholdsvis aktører og 

strukturer, samt deres betydning for institutionen. Disse forskelle, og vores brug af disse i en samlet 

teoretisk referenceramme, vil i nedenstående blive klargjort. 

 

5.1 Ny institutionalismen 

 

Ny institutionalismen fokuserer på at beskrive institutionen som en uafhængig variabel og på, 

hvordan denne er med til at påvirke den administrative adfærd i institutionen. Frem for udelukkende 

at analysere de strukturelle aspekter ved institutionen inddrager ny institutionalismen derfor også 

den adfærd, der foregår omkring og på grund af institutionerne (Peters, 1996: 2). 

Teoretisk tager vi udgangspunkt i den politologiske institutionalisme9 (PI), der blev introduceret af 

March & Olsen i 1984, som en af de tre hovedretninger10 inden for ny institutionalismen og som 

bygger på antagelsen om, at ”institutions matter”. Dette teoretiske udgangspunkt suppleres med 

rational choice institutionalismen (RCI). Denne baserer sig på aktørers nyttemaksimerende 

beslutninger, hvorfor det kan forekomme besynderligt at sætte begrebet i forhold til institutioner. 

Ikke desto mindre argumenterer North (1990) for, at det er relevant at anskue institutioner ud fra et 

aktørperspektiv. Institutioner skal ifølge North opfattes som menneskeskabte, udviklende og 

eksisterende omkring aktørerne og må derfor forstås ud fra en aktøroptik11.  

Som det fremgår i kapitel 2 forholder de to retninger sig forskelligt til institutionen og til 

spørgsmålet om, hvad der er styrende. Til trods for dette mener vi dog, at de to retninger supplerer 

hinanden i et kritisk realistisk perspektiv, hvor rational choice institutionalismen primært bidrager 

med aktørperspektiver i en ellers strukturdomineret teori. På denne måde søger vi at opbygge en 

                                                 
9 Politologisk institutionalisme kaldes også normativ eller sociologisk institutionalisme 
10 De to andre retninger er historisk institutionalisme og rational choice institutionalisme 
11 Dette er hovedessensen i værket ”Institutions, Institutional Change and Economic Performance” fra 1990 
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teoretisk referenceramme, der skal hjælpe til at afdække, hvordan der reageres i institutionen og 

hvilke vilkår, der eksisterer for forskningsfriheden som følge af ændringerne i Universitetsloven. I 

nedenstående vil vi derfor yderligere klarlægge vores teoretiske referenceramme, hvorfor der først 

redegøres for politologisk institutionalisme og derefter hvordan denne suppleres og udbygges med 

aspekter fra rational choice tilgangen som den ses hos North (1990). Afsluttende vil vi tage en 

diskussion af, hvorvidt det kan ses som problematisk at bruge de to retninger i samme analyse, da 

de må siges at være meget uenige på en række afgørende områder. 

 

5.2 Politologisk institutionalisme 

 

Politologisk institutionalisme betragter institutionerne som betingende, men normer og værdier 

vægtes ligeledes højt og som udslagsgivende for institutionernes virke (Peters, 1996: 4-5). 

Institutioner defineres i denne sammenhæng derfor som bestemte sæt af normer, regler og rutiner 

(March & Olsen, 1989: 16-19). Ud fra denne definition kan vi både anskue Fødevareøkonomisk 

Institut (FOI), det Biovidenskabelige Fakultet samt Københavns Universitet (KU) som institutioner.  

 

March & Olsen opstiller i den forbindelse begrebet logic of appropriateness, der knytter sig til 

forståelsen af, hvad der præger aktørernes handlinger. Aktørerne handler ud fra, hvad der normativt 

er det bedste at gøre i forhold til fællesskabet med udgangspunkt i de fælles accepterede 

institutionelle regler. Aktørernes handlinger kan derfor i højere grad være præget af, hvad der er det 

bedste i forhold til institutionens ve og vel end, hvad der er det bedste for aktørens som individ. 

Dermed har institutionens strukturer en stor betydning, når forskeren vil træffe sin beslutning på 

baggrund af, hvad der er det rigtige i den pågældende sammenhæng. Aktøren træffer i denne optik 

altså ikke sin beslutning ud fra, hvad der er rationelt for hende, men i højere grad hvad der 

formålstjenstligt i forhold til institutionen som helhed. Aktørernes valg er bevidste, men bredden af 

valgmuligheder, bestemmes af institutionens normer (Peters, 1999: 29). Begrebet logic of 

appropriateness tjener i vores analyse til at identificere og påpege forskellige måder at handle på i 

forhold til, hvilken institution en forsker er tilknyttet. Især vores primære empiri vil blive analyseret 

i forhold til dette begreb, både for at klarlægge aktørers handlinger, samt for at forsøge at afdække 

strukturer, der kan være med til at begrænse deres handlinger, og dermed i vores kontekst også 

forskningsfriheden. 
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En institutions normer og regler bestemmer altså i høj grad aktørernes handlen. Reglerne er i højere 

grad adfærdsbestemte end moralske og en institution kan både bestå af formelle og uformelle regler. 

Således skal en institution betragtes som mere end blot en fysisk eksisterende organisation, idet den 

er med til at give aktørerne en fælles solidaritet, kultur og identitet (Bogason, 1989: 217).  

Institutioner præger dermed aktørernes adfærd, men er ikke determinerende for disse, da 

institutionen i højere grad er med til at definere alternativerne for handlen (March & Olsen, 1996: 5-

6).  

Livet i institutionen er organiseret efter et sæt af autoritative regler, som gør sig gældende over en 

lang periode og dermed kan være svære at ændre fuldstændig. Reglerne er dog under udvikling og 

der er forskel mellem disse og de handlinger, som foregår på baggrund af dem. Grundet de netværk 

og arbejdsgange, der kan være indbygget i og omkring institutionen kompliceres gennemførelsen af 

en politisk strukturel ændring, da disse kan være så integrerede, at de består til trods for 

ændringerne. Desto længere tid en institution har udviklet sig i en bestemt retning, jo sværere er det 

at ændre denne; ”history matter” (March & Olsen, 1996: 4). Institutionen forholder sig løbende til 

sine omgivelser, tilpasser eller undgår forandringer, og er hverken ubetinget ufleksibel eller 

ubetinget formbar. Der er dog en tendens til at beholde den eksisterende konstellation og 

institutionen kan derfor fremstå konservativ (March, 1995: 32-35).   

I nedenstående afsnit vil der blive fokuseret på, hvilke forskelle og ligheder der er imellem den 

politologiske institutionalisme og rational choice institutionalismen og i den forbindelse, hvordan vi 

kan supplere den politologiske institutionalisme med rational choice institutionalismen i den 

teoretiske referenceramme. 

 

5.2.1 Teoretiske ligheder og forskelle 

Som ovenfor nævnt definerer den politologiske institutionalisme institutioner som normer, regler og 

rutiner. Institutionsdefinitionen hos North (1990) er ikke langt herfra, da hans definition dækker 

over begreber som love, regler, skikke og opførselskodekser. Institutioner er i dette perspektiv 

derfor en samling af formelle og uformelle indskrænkninger, der gør at nogle handlinger bliver 

accepteret mens andre ikke bliver det. Eksempelvis er love eller regler formelle indskrænkninger, 

der gør at en bestemt handling ikke er tilladt, mens en anden er. Ligeledes kan et uformelt 

handlingskodeks eller en tradition også forskrive, at en handling ikke er acceptabel, og således 

indskrænke handlemulighederne for aktørerne i institutionen (North, 1990: 4). Brydes loven vil det 
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medføre bøde el.lign., og i tilfælde af brud på de uformelle begrænsninger forekommer ligeledes 

sanktionsformer. North påpeger her, at et essentielt spørgsmål aktøren stiller sig selv er, hvad 

konsekvensen er ved at begå en ikke-accepteret handling (North, 1990: 4). Hvilken handling 

aktøren vælger er således bestemt af, hvad der synes mest rationelt i forhold til de formelle og 

uformelle begrænsninger som institutionen opstiller.  

Der er et sammenfald i de to retningers skelnen mellem institutioner og organisationer. North 

ekspliciterer, at det er nødvendigt at trække et kraftigt skel imellem institutioner og organisationer. 

Organisationer er fysiske enheder, hvilket institutioner ikke nødvendigvis er (North, 1990: 4-5). Der 

er imidlertid en forskel mellem de to er retningernes opfattelse af historiens indflydelse på 

institutionen.  

Politologisk institutionalisme opfatter som sagt institutioner som konsistente og svært foranderlige 

og næsten lige meget hvor drastiske ændringer, der foretages vil institutionen bestå. (March & 

Olsen, 1996: 2). I rational choice institutionalismen spiller historiske faktorer dog en mindre rolle 

og et nyt sæt incitamenter kan ændre individernes adfærd relativt let, hvorfor institutionen ændrer 

sig i takt med disse (Peters, 1999: 47).  Hos North pointeres det dog, at institutioners historie ikke er 

ligegyldig. Hvor de formelle regler vil kunne ændres fra dag til dag vil dette ikke være tilfældet med 

de uformelle indskrænkninger, da de er funderet i skikke og traditioner (North, 1990: 6). Der kan 

derfor gennem formelle begrænsninger opstilles incitamenter for en aktør til at handle på en bestemt 

måde uden, at denne vil gøre det. De uformelle begrænsninger kan modarbejde de formelle og 

dermed forhindre dette. På denne måde tilskriver North altså historien en vis betydning i forhold til 

institutionelle forandringer, og forklarer på denne måde, at der sjældent vil kunne tales om 

fuldstændigt diskontinuerlige forandringer i en institution (North, 1990: 6). Det er dog væsentligt, at 

det er aktørens rationelle beslutninger, der er skyld i dette.   

Det der særligt adskiller de to retninger fra hinanden er i høj grad spørgsmålet om, hvorfor aktøren 

er en del af institutionen. I den politiske institutionalisme indgår aktøren i institutionen grundet 

indlejrede normer, og et medlemskab af en institution giver aktøren et tilhørsforhold samt en 

referenceramme. Institutionen/strukturen eksisterer forud for aktøren (jf. historiens betydning) og 

betinger dennes handlen. For North forholder det sig imidlertid omvendt. I hans perspektiv har 

aktørerne i de fleste tilfælde ikke fuld adgang til information og skal altså træffe valg under 

usikkerhed. I denne sammenhæng skaber institutioner en øget sikkerhed for aktørerne, idet andre 

aktørers adfærd underlægges de ovenfor nævnte formelle og uformelle begrænsninger, hvilket gør 

visse former for adfærd mere forventelig end andre. Dermed er de institutionelle bånd med til at 
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mindske aktørernes usikkerhed. Dette er for North grunden til, at aktører underlægger sig de 

institutionelle begrænsninger da det simpelthen er et rationelt valg (Peters, 1999: 47). I rational 

choice institutionalisme anses de rationelle og nyttemaksimerende individer derfor som det helt 

centrale i forhold til institutionen (Peters, 1999: 46; North, 1990: 5). Selvom aktørerne pga. 

begrænset information ikke kan forventes at være fuldstændigt rationelle, adskiller aktørernes 

valgfrihed og ikke mindst valgmuligheder sig i høj grad fra aktøropfattelsen i politologisk 

institutionalisme. Som ovenfor nævnt handler aktøren her efter, hvad der forventes, hvorfor de 

rationelle overvejelser forsvinder i skyggen af normer og fælles retningslinier. 

 

Rational choice institutionalismen betragter således strukturelle ændringer som noget der løbende 

sker i takt med, at der foretages politiske ændringer. Denne type beslutninger er et resultat af 

bevidst handlen, som er truffet på baggrund af opvejning af fordele og ulemper. Dette sker med et 

vist overblik over alternativerne samt de forskellige konsekvenser forbundet hermed og der vil ofte 

være et foretrukket udfald præget af subjektivitet. Beslutningen træffes efter det udfald, der 

forventes at give størst værdi. I en politologisk institutionel optik kan der dog sættes spørgsmålstegn 

ved den reelle mulighed for indsigt i de forskellige alternativer og følger af disse. Selvom der i 

udgangspunktet handles rationelt, er dette ikke sikret grundet manglende information om 

alternativerne. Derfor skal der søges viden om disse, hvilket ikke altid vil lede til en afdækning af 

alle mulighederne. Ligeledes kan aktørers præferencer ikke siges at være konsistente. De ændrer sig 

over tid, hvilket gør det svært at sige noget om disse i fremtiden, da erfaringer med tidligere valg og 

fravalg præger præferencerne over tid (March 1995: 52-60). Yderligere kritiseres rational choice 

institutionalismen for at undervurdere divergerende målsætninger internt i institutionen. I en 

rational choice tilgang kan disse tøjres ved hjælp af ansættelseskontrakter eller lignende, hvilket i et 

politologisk institutionelt perspektiv dog langt fra er muligt (March, 1995: 90-92).  

 

5.2.2 Teoretisk udgangspunkt med indbyggende modsætninger 

Brugen af to så forskellige teoretiske retninger i en samlet teoretisk referenceramme er selvfølgelig 

ikke problemfri. Til trods for lighederne påpeget ovenfor må de to retninger siges at være hinandens 

modsætninger indenfor institutionel teori. Det er især hvad der fungerer som udgangspunktet for 

analysen, der skiller dem ad. Dette gælder i særlig grad i forhold til, hvilken rolle aktøren spiller og 

hvad der skal vurderes som udslagsgivende i institutionen. Som nævnt vælger aktøren hos rational 
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choice institutionalismen at deltage i den politiske proces af rationelle egennyttemaksimerende 

årsager. Det vil sige, at ved at være i en institution, har hun mulighed for at opnå et personligt 

udbytte og agerer dermed aggregativt. Hos den politologiske institutionalisme agerer aktøren 

integrativt forstået som, at aktøren vedkender sig de regler, der eksisterer i en institution og hjælper 

med at videreføre disse og indfri de målsætninger, der kan eksistere i den forbindelse (Peters, 1999: 

27). Politologisk institutionalisme afviser ligeledes rational choice tilgangens ide om, at aktørerne 

kan handle rationelt på baggrund valgmuligheder og stabile præferencer, da den rationelle handling 

forsvinder i lyset af manglende information (March, 1995: 53). 

Disse markante forskelle må selvfølgelig tages i betragtning når teorierne bruges løbende i vores 

analyse. Det er vigtigt at påpege, at brugen af begge teorier ikke skal ses som et forsøg på at forene 

de to. Rational choice institutionalismen skal i højere grad fungere som hjælpemiddel til at belyse 

den udslagsgivende aktør som vi iht. kapitel 2 mener den politologisk institutionalisme 

undervurderer.  

 

5.3 Den teoretiske referenceramme; fodfæste og udgangspunkt 

 

Vores teoretiske referenceramme tager som sagt udgangspunkt i den politologiske institutionalisme, 

men da vi ikke mener denne tager nok højde for aktørerne betydning, finder vi det væsentligt at 

supplere med rational choice aktørperspektiver undervejs i analysen. Den kritiske realistiske tilgang 

til struktur-aktør dualismen taget i betragtning forekommer dette nødvendigt, idet hverken 

strukturerne eller aktørerne i sig selv kan ses som den determinerende part (Buch-Hansen & 

Nielsen, 2005: 49-53). Udgangspunktet for en institutionel forandring og de heraf følgende 

reaktioner kan således ikke forklares ud fra kun en struktur eller et aktør perspektiv – de må begge 

inddrages. Dette betyder derfor, at aktørerne kan præge strukturerne og dermed ændre dem. 

Omvendt kan strukturerne også påvirke aktørerne og dermed virke udslagsgivende for deres ageren 

(Buch-Hansen & Nielsen, 2005: 49-53). Når eksempelvis en institutionel forandring finder sted er 

det dermed ikke alene strukturerne, der forårsager denne forandring – eller i denne sammenhæng 

begrænser den. Aktørerne kan også øve indflydelse på disse forandringer. Inspireret af Buch-

Hansen og Nielsen (2005: 51-52) kan det således siges, at eksempelvis en forsker, der er tilknyttet 

et universitet, ikke alene bliver styret af strukturerne på det institut hun forsker ved. Hun påvirker 

også strukturerne, eksempelvis gennem aktivt at forholde sig til og kritisere dem eller ved at tage 
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aktivt del i universitetspolitikken. Således kan hun altså også bidrage til strukturernes forandring. På 

denne måde sker der til stadighed en vekselvirkning mellem strukturer og aktører, hvor strukturerne 

opstiller nogle begrænsninger for, hvad aktører kan og ikke kan, men hvor det også er muligt for 

aktørerne at ændre på disse begrænsninger. 

Sammenfattende kan vi således sige, at vi i vores nedenstående analyse vil tage et udgangspunkt i 

en teoretisk referenceramme, der tager sit udgangspunkt i den politologiske institutionalisme og 

supplerer med rational choice institutionalismen. Dette vil ske de steder, hvor rational choice 

tilgangen kan bidrage med at belyse aktøraspekter som den politologiske institutionalisme ikke ville 

få med. Udover at dette i et kritisk realistisk perspektiv synes at være en ganske nødvendig 

handling, er den endvidere også særdeles legitim, til trods for de indbyggende modsætninger, idet 

det som tidligere nævnt, er genstandsfeltet karakter, der bestemmer den metode og de teorier, der 

må benyttes til at analysere det.  

 

Ovenstående teoretiske referenceramme hjælper som sagt til at forklare, hvordan forandring i en 

institution skal forstås og bliver modtaget. Sammen med vores abstraktion omkring begrebet 

forskningsfrihed i kapitel 4, er referencerammen vores afsæt til i kapitel 7 at analysere 

forskningsfrihedens vilkår på FOI. Inden da vil vi dog fokusere på de mere overordnede tendenser i 

forbindelse med de ændrede prioriteringer i forhold til forskningen.  
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6.0 Forskningsfrihed; ekstern finansiering, strategisk forskning 
og sektorforskning. 
 

Vi vil i dette kapitel tage udgangspunkt i tre centrale temaer i Globaliseringsstrategien. På baggrund 

af disse vil vi indledningsvis analysere, hvordan de påvirker og til en vis grad begrænser 

forskningsfriheden. I takt med identificeringen af de overordnede problemstillinger, vil vi analysere, 

hvordan disse influerer forskningsfriheden. Dette vil, når det er formålstjenligt, ske på baggrund af 

vores teoretiske udgangspunkt. Kapitlet kridter således banen op for, hvilke temaer der begrænser 

forskningsfriheden generelt. 

 

6.1 Ekstern finansiering 
 

Der er flere steder i Globaliseringsstrategien lagt op til, at det private erhvervsliv i højere grad skal 

integreres i dansk forskning (Globaliseringsstrategi, 2006: 72). Især når det kommer til koordineret 

finansiering og forskning udført i samarbejde mellem offentlige og private forskningsinstitutioner 

(Globaliseringsstrategi, 2006: 88-97). 

Ifølge Svend Hougaard lægger en virksomhed ikke penge i noget, uden forventning om et afkast i 

den anden ende (SH, linje: 440-442). Der kan i denne forbindelse hvile et pres på forskeren om, at 

denne skal levere de resultater som virksomheden ønsker, og dermed i højere grad tjene 

økonomiske interesser frem for professionsetiske. Det er dog væsentligt, at rekvirenten bliver 

tilfreds med resultaterne, da denne netop er med til at finansiere forskningsvirksomheden (SH, linje: 

444–446). Set i forhold til forskningsfriheden mener Svend Hougaard som sagt, at det er væsentligt 

at skelne mellem reel forskning, og det som han kalder ”analyseopgaver”. Som beskrevet i kapitel 4 

deler Hougaard forskningen op i to søjler; en analysesøjle der producerer rekvirentopgaver og en 

forskningssøjle, der bedriver uafhængig forskning (SH, linje: 430-431; 421–423). Hougaard 

beskriver her analyseopgaverne som opgaver, der udføres i tæt samspil med forskningen, og dermed 

ikke som egentlig forskning. Hougaard peger ydermere på, at der ikke blot skelnes mellem 

forskning og analyseopgaver, men at der også er helt forskellige tilgange til disse. Rent metodisk, 

vil analyseopgaven typisk være udstykket af virksomheden, der altså har noget konkret de ønsker at 

få analyseret (SH, linje: 436), det frie forskningsvalg som valg af emne bliver dermed tilsidesat.  
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Denne skelnen er vigtig at have med i sine overvejelser når forskningsfrihedens vilkår diskuteres, 

da der til dels er forskellige spilleregler. Dette kan i noget omfang retfærdiggøre, at der ikke leves 

op til præmisserne for den frie forskning, der står som idealer for den frie forskning (SH, linje: 404-

456).    

Hougaard mener imidlertid, at den metodiske redelighed sættes over økonomiske interesser i 

analysesøjlen. Han afviser dog ikke, at der til tider kan og har været tilfælde med brodne kar (SH, 

linje: 404-456). Som Hougaard argumenterer, værnes der altså også i analysearbejdet, om den 

metodiske frihed. Hougaard understreger, at det er vigtigt at sige nej til forskningsaktivitet, hvor der 

er risiko for at gå på kompromis med redelighed og uafhængighed (SH, linje: 489-492). I den 

forbindelse spiller den enkelte forskers integritet en stor rolle, men det er i lige så høj grad op til 

instituttets ledere at sikre muligheden for en sober arbejdskultur; hvilket vil blive diskuteret 

nærmere i kapitel 7.   

De brodne kar skal ifølge Svend Hougaard udstilles i en offentlig gabestok (SH, linje: 513-514). 

Dette er dog kun en sikring når der tales om den enkelte forsker, i forhold til FOI, hvor resultater 

afsendes af instituttet som helhed (BHJ, linje: 563-567), vil det også betyde, at kritikken falder 

tilbage på alle forskere på instituttet. Det kan principielt betyde, at et enkelt broddent kar efter 

fusionen, kan få hele det Biovidenskabelige Fakultet til at blive hængt ud i denne offentlige 

gabestok.  

 

Forskningsopgaver der bygger på ekstern finansiering vægter, at der værnes om videnskabelig 

redelighed samt frihed til selv at vælge metode. Det skal dog påpeges, at rekvirenten har stor 

indflydelse på relationen mellem forsker og forskning i form af emnevalg, hvilket nødvendigvis 

påvirker forskningsfriheden. 

Det er dog værd at have med i sine overvejelser, at en stigning i denne type opgaver kan føre til 

øget økonomisk råderum. Et eventuelt overskud fra den finansiering, der følger med opgaverne, kan 

således bruges til traditionel universitetsforskning. Derfor kan en stigning i den 

anvendelsesorienterede forskning principielt medføre mere fri forskning, hvis opgaverne løses 

effektivt af forskerne og administreres korrekt af ledelsen.  

 

Ovenstående har primært haft private virksomheder for øje. Der findes også ekstern finansiering, 

der ikke stammer fra private, men som i lige så høj grad er begrænsende for forskningsfriheden og 

påvirker nogle af de væsentlige relationer vi har fastlagt tidligere.  
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En af de større og anderledes eksterne rekvirenter er EU. Der er i Globaliseringsstrategien lagt op 

til, at den danske deltagelse i EUs rammeprogrammer skal fremmes (Globaliseringsstrategi, 2006: 

80). Det er dog væsentligt at bemærke, at størstedelen af disse projekter er strategisk funderede, 

hvilket ligeledes er med til at begrænse forskningsfriheden (SH, linje: 158; Globaliseringsstrategi, 

2006: 88). 

 

6.2 Strategisk forskning 
 

Den strategiske forskning tager (for forskeren) udgangspunkt i retningslinier, der er udstykket 

ovenfra. Det vil sige, at den individuelle akademiske frihed, der ligger i det frie emnevalg ikke 

sættes i spil. Strategisk forskning er almindeligt og anerkendt, men bør ikke fylde for meget, da 

idealer om innovation og udvikling af reel nytænkning fungerer bedst i en ramme, hvor der er tid 

såvel som ressourcer til at forfølge spontant opståede retninger og spor. Der lægges i 

Globaliseringsstrategien op til en forøgelse af midler til den strategiske og mere 

anvendelsesorienterede forskning (Globaliseringsstrategi, 2006: 79-88) De tildelende råd skal have 

bedre mulighed for at prioritere, hvilke områder der skal forskes indenfor. Et katalog skal som 

tidligere nævnt hvert 4. år belyse en række temaer, som skal danne grundlag for den politiske 

prioritering af den strategiske forskning (Globaliseringsstrategi, 2006: 78). Det kan diskuteres 

hvorvidt det er et tilbageskridt for den forskningsbaserede innovation med mere kortsigtet og 

anvendelsesorienteret forskning, og dermed nedprioritering af forskningens autonomi (Fink et al, 

2003: 18-19). Der tales i Globaliseringsstrategien om en generel vækst i tildelingen af 

forskningsmidler, især indenfor strategisk- og sektorforskning (Globaliseringsstrategi, 2006: 77-78). 

Der vil således blive lagt øget vægt på den top-down orienterede strategiske forskning. De 

umiddelbare konsekvenser ved dette er, at der i denne sammenhæng vil være mindre tid for den 

enkelte forsker til at bedrive fri forskning. Tid som i stedet bruges på strategisk funderet forskning. 

Hermed indskrænkes forskningsfriheden, da det frie emnevalg nedprioriteres.  

 

”… det er så selvfølgelig også efterfølgende på forskernes præmisser, kan man sige, i hvert fald 

burde det være det og i langt de fleste tilfælde skal det være det.” (SH, linje: 149–151).  

 

I dette citat synes forskningsfriheden, i forbindelse med strategiske opgaver, ikke yderligere 

begrænset end ved det frie emnevalg. At det kun er emnevalget, der begrænses betyder dog ikke, at 
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vi ikke kan tale om forskningsfrihed i forhold til vores abstraktion, specielt ikke hvis og når den 

strategiske forskning opprioriteres på bekostning af den frie forskning. Vores abstraktion gør det 

klart, at også frit emnevalg er med til at konstituere begrebet forskningsfrihed, og at der ikke kan 

tales om forskningsfrihed, hvis der ikke er tale om frit emnevalg. 

Der lægges op til, at der i højere grad skal søges privat medfinansiering, ud fra et kriterium om 

forskningens umiddelbare kommercielle anvendelse. Der vil dog stadig være plads til fuldkommen 

offentlig finansieret strategisk forskning, i tilfælde af usikkerhed omkring den kommercielle 

anvendelighed (Globaliseringsstrategi, 2006: 78). I Globaliseringsstrategien er der som sagt også et 

udtrykt ønske om at øge andelen af EU finansierede strategiske forskningsprojekter.  EU fastsætter 

fra centralt hold indenfor hvilke områder der strategisk skal satses på, og begrænser dermed 

forskningsfriheden. I hvert fald i forhold til det overordnede emnevalg, som jo tages centralt i EU, 

og der kan efterfølgende søges om forskningsmidler indenfor disse (KVL, 2006: 7; EU, 2007). 

Udvælgelse af emneområder kan imidlertid også have fordele for universitetsforskningen. Her 

tænkes der på, hvorledes et institut eller fakultet kan specialisere sig indenfor et bestemt emne, 

hvilket kan have synergieffekt og tiltrække forskere indenfor samme arbejdsområde. Det er dog af 

signifikant betydning, hvem der bestemmer forskningsområderne og i hvor høj grad eksterne 

kræfter har indflydelse. 

Vi kan afslutningsvis sige, at øget fokus på den strategiske forskning begrænser forskningsfriheden. 

Ligesom det er tilfældet ved ekstern finansiering, begrænses emnevalget med den strategisk 

bestemte forskning. Selvom der forsøges at værne om de andre elementer i forskningsfriheden, kan 

der i forhold til vores abstraktion ikke være tale om reel forskningsfrihed hvis elementerne 

undergraves. Hvis vi tager de teoretiske briller på, virker det som om den strategiske forskning 

forsøger at forme holdningen hos forskerne så de tænker mere strategisk og rationelt. De enkelte 

forskere har mulighed for både at tiltrække flere midler til sig selv og deres respektive institut ved at 

søge efter strategiske forskningsmidler, det være sig både fra danske forskningsråd samt EU. Det er 

dog tvivlsomt om den traditionelle universitetsforskning, vil lade sig styre af en udsigt til 

økonomisk gevinst. Denne problemstilling vil blive analyseret i næste kapitel med udgangspunkt i 

FOI.  

6.3 Sektorsammenlægning 
 

I forlængelse af de to ovenstående afsnit kan det virke paradoksalt, at videnskabsministeren i en tale 

13. december 2006 i forbindelse med sektorsammenlægningen proklamerede, at den akademiske 
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frihed skal bevares (Praksisudvalget, 2007: 3). I forlængelse heraf vil vi klarlægge og diskutere 

sektorforskningens arbejdsopgaver og disses indflydelse på forskningsfriheden. 

Udover fortsat at skulle bedrive bestillingsforskning for diverse sektorministerier efter fusionen, får 

sektorforskningsinstitutterne også en række nye opgaver. 

Sektorforskningen skal understøtte uddannelse af både bachelorer og kandidater på universiteterne. 

Det vil sige, at også forskere der før næsten udelukkende beskæftigede sig med forskning på 

bestilling fra diverse sektorministerier og erhvervslivet, nu skal indgå i den normale arbejdsgang på 

universiteterne. Undervisning og inddragelse af resultater fra sektorforskning kommer derfor til at 

blive hverdag på de danske universiteter. Selve sektorforskningen skal stadig udføres af de enkelte 

sektorinstitutter, der lægges under de enkelte universiteter og skal udbydes på flerårige kontrakter. 

Kontrakterne skal bl.a. sikre, at universiteterne hurtigt kan afgive svar til et ministerium eller anden 

offentlig myndighed (Globaliseringsstrategi, 2006: 63-65).  

Allerede ved fusionen mellem FOI og KVL i 2004 skulle to forskellige forskningskulturer mødes, 

og skabe et nyt fælles udgangspunkt for at bedrive forskning, hvilket medførte en kulturændring for 

begge parter (BHJ, linje 38-40; 44-49).  

Praksisudvalget har i deres rapport fra 2007 et hovedsynspunkt omkring sektorsammenlægningen 

som lyder:  

 

”… uanset de begrænsninger for akademisk frihed der hidtil måtte have været til stede indenfor 

sektorforskningen, bør det ved en indfusionering under universitetets rammer sikres, at 

sektorforskningen i så stor udstrækning som muligt opnår akademisk frihed.” (Praksisudvalget, 

2007: 7)  

 

Det vil i forlængelse af ovenstående synes oplagt, at mødet mellem de to forskningskulturer vil 

skabe mere forskningsfrihed på FOI. Problematikkerne i relation til sektorsammenlægningen eller 

sektorforskningen kan dog betragtes som en kombination af de to ovenstående temaer. 

Sektorforskningen har som oftest til opgave at løse afklarende spørgsmål for myndighederne, eller 

lave foruddefinerede analyser af forskellig art for andre eksterne aktører. Det vil derfor sige, at der i 

forbindelse med sektorforskning er flere risikofaktorer omkring forskningsfriheden. En er 

nærkontakten og ansvaret overfor eksterne interessenter. Den anden, at der i forbindelse med 

ressourcetildeling til sektorforskningen, er mindre tid og færre ressourcer til at beskæftige sig med 

den mere selvstændigt funderede universitetsforskning (BHJ, linje: 273-274). Disse 
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problemstillinger bliver for alvor relevante, når integrationen mellem de to kulturer tages i 

betragtning, hvilket vil blive diskuteret nærmere i kapitel 7. 

Det er derfor denne forskning, der i mest vidtfavnende omfang kompromitterer forskningsfriheden. 

Dette faktum marginaliseres dog af begge vore interviewpersoner i og med, at de skelner mellem 

reel fri forskning og givne forskningsopgaver af analyserende- /udredende karakter. Det samme gør 

sig gældende i NOU rapporten fra 2006, der ikke giver udtryk for, at den akademiske frihed indtil 

nu har været til stede inden for den slags forskning, der udføres på eksempelvis 

sektorforskningsinstitutterne. Det antages dog, at hensynet til den individuelle forskers faglige 

integritet som princip er så grundlæggende, at det gør sig gældende i al videnskabelig søgen efter 

viden (Praksisudvalget, 2007: 7-8).  

Det at FOI fungerer som et sektorforskningsinstitut i universitetsregi spiller en rolle. Dog 

beskæftiger sektorforskningsinstitutterne sig stort set ikke med det, som en af vore 

interviewpersoner karakteriserer som, reel grundforskning:  

 

”…vi lavede en indberetning i forbindelse med den der sektorforskningsanalyse af og forløbet til alt 

det her fusionshalløj og der indberettede vi hvor meget forskningen var fordelt på netop anvendt 

forskning, strategisk forskning og grundforskning. Og selv om vi er blevet et nyt institut med nye 

folk og sådan… Ja over 10 % tror jeg ikke at jeg ville sætte det til, altså det som den universitære 

del bidrager med er i flere omgange, hvad kan man sige, mere strategisk og lidt længere perspektiv 

end det som vi nok traditionelt har haft.  Men jeg vil stadig ikke kalde det grundforskning i den 

sprogbrug.” (BHJ, linje: 283-289).  

 

I denne kontekst kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det i forbindelse med 

sektorsammenlægningen er relevant at diskutere reel forskningsfrihed indenfor sektorforskningen. 

Så længe der skelnes mellem ”forskning med stort F” og udrednings-/analyseopgaver, vil behovet 

for fuldstændig forskningsfrihed være mere eller mindre negligeret (SH, linje: 421–431; BHJ, linje: 

667). Jacobsen taler dog om reelle betingelser i form af tidsrammer, som en typisk begrænsning 

indenfor sektorforskningen og myndighedsopgaverne:  

 

”…udredningsopgaverne har ofte en karakter af at de har en tids dimension der er kortere og at de 

ligesom skal laves indenfor en begrænset tid.” (BHJ, linje: 330–331).  
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Dette må i forbindelse med praksisudvalgets hovedsynspunkt betragtes som problematisk. Der 

skabes i denne sammenhæng begrænsninger for den metodiske frihed:  

”Så det var tids dimensionen det er en meget vigtig faktor og så er den anden faktor sådan set at 

nogen af de ting der skal leveres, skal leveres i forhold til en form der passer ind i et system…” 

(BHJ, linje: 335–337).  

 

Der stilles altså i denne sammenhæng flere forudbestemte krav, der kan betragtes som 

undergravende for forskningsfriheden.  

Vi kan afslutningsvis konkludere omkring sektorsammenlægningen, at forskningsfriheden har ringe 

kår på sektorforskningsinstitutterne. Selvom begge vore interviewpersoner påpeger en væsentlig 

forskel i det at bedrive opgavebaseret forskning og klassisk fri universitetsforskning, synes der 

stadig at være en generel begrænsning af forskningsfriheden. I kraft af at der udover det mere 

oplagte fravalg af emnefrihed, ligeledes er en række metode- og tidsrestriktioner forbundet med 

sektorforskning.  

 

Kapitlet har ridset de overordnede problemstillinger op i forhold til, hvilke elementer af 

Globaliseringsstrategien, der truer forskningsfriheden. Kapitlet fungerer derfor som en optakt til 

følgende analyse af forskningsfrihedens vilkår på FOI, hvor problemstillinger om ekstern 

finansiering, strategisk forskning og sektorsammenlægning behandles. Da der tages udgangspunkt i 

de konkrete forhold på FOI, vil rammen dog være mere snæver og kontekstafhængig. Udover de her 

belyste problemstillinger vil det også blive diskuteret, hvilken betydning integrationen af de to 

forskellige tilgange til forskning har for den fælles forskningsfrihed på FOI.  
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7.0 Forskningsfriheden på FOI 

 
Efter ændringerne i Universitetsloven er størstedelen af de eksisterende sektorforskningsinstitutter, 

som tidligere nævnt, blevet indfusioneret på universiteterne (Ministeriet for Videnskab, Teknologi 

og Udvikling, 2006: 1). Da vi generelt frygter, at disse fusioneringer vil influere forskningsfriheden 

i en negativ retning ønsker vi at analysere, hvilke konsekvenser en sammenlægning af sektor- og 

universitetsforskning har for forskningsfriheden. FOI blev som sagt indfusioneret i 

institutionsverdenen i 2004. Vi mener derfor de udgør et eksempel på sammenspillet mellem, 

sektorforskningen på den ene side og universitetsforskningen på den anden. Indledningsvis vil vi 

derfor kort redegøre for Fødevareøkonomisk Institut. Derefter vil vi fokusere på, hvordan instituttet 

er blevet integreret på det daværende KVL i 2004, såvel som på KU i 2007. Heriblandt vil vi se 

nærmere på, hvorvidt forskningsfrihedens relationer og vilkår, i form af frit emnevalg, metodevalg 

samt publiceringsfrihed, opretholdes i forbindelse med FOIs forskning. Endvidere vil vi se på, 

hvordan FOIs værdigrundlag koopererer med KUs samlede værdigrundlag og hvad dette eventuelt 

har af betydning for forskningsfriheden på FOI. 

 

7.1 Det Fødevareøkonomiske Institut 
 

Det Fødevareøkonomiske Institut (FOI) er som tidligere nævnt skabt som følge af en 

sammenlægning i 2004 mellem, på den ene side, det tidligere sektorforskningsinstitut af samme 

navn og på den anden side sektionerne for økonomi og for læring og bioetik ved den daværende 

Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (FOI, 2005: 3). Siden 1. januar 2007 har FOI i forbindelse 

med ændringerne af det universitære landkort, således været en del af Københavns Universitets 

Biovidenskabelige Fakultet. 

 

FOI er organiseret med en direktør ansat af KUs rektor, der står for den daglige ledelse samt en 

bestyrelse som det ledende organ. Bestyrelsen står for at fastlægge den overordnede kurs for den 

samlede institution. Bestyrelsens flertal er iht. Universitetsloven eksternt, hvorfor flertallet af 

bestyrelsen kan formodes at have en prioritering, der vægter den mere anvendelsesorienterede 

forskning, der i højere grad må tænkes at kunne bruges i deres umiddelbare dagligdag (BHJ, linje: 

130-139). Ydermere udgør opvejningen af den anvendelsesorienterede forskning et centralt punkt i 
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regeringens Globaliseringsstrategi. Bestyrelsen fastlægger et sæt autoritative regler for FOI, hvilket 

bl.a. udmønter sig i dets strategi gældende fra 2005 til 2010 (FOI 2005), der definerer de 

overordnede linjer instituttet skal søge at følge i forskningsaktiviteterne.  

I forbindelse med myndighedsopgaver, er der også en tæt dialog imellem bestyrelse og ministerium. 

Vi mener denne tætte dialog giver affødte effekter helt ned til den enkelte forsker og hendes 

dagligdag. Dette kommer til udtryk i form af myndighedskontrakter, der forholdsvis detaljeret 

planlægger forskningsaktiviteter, især hvor meget tid der afsættes til dem (BHJ, linje: 50-54). Dette 

anser vi iht. til kapitel 4, som værende problematisk for forskningsfriheden på FOI, idet tid såvel 

som økonomiske ressourcer, frie metodiske rammer samt frihed til emnevalg, spiller en afgørende 

rolle for den individuelle forskningsfrihed. 

 

Instituttet bidrager bl.a. til myndighedsberedskabet i forbindelse med fødevareøkonomiske 

problemstillinger. Dette gøres ved, at instituttet laver relevant forskning samt indsamler 

økonomiske data. Derudover varetager FOI sektorforskningsopgaver for Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri, der skal bruges som grundlag for formulering af politik både på nationalt 

niveau og i EU sammenhænge. FOI skal varetage udformningen af regnskabsstatistikker for de 

primære fødevareerhverv og varetage Danmarks forpligtelser overfor EU's informationsnet for 

landøkonomisk bogføring (FOI, 2005: 3;9). 

I forbindelse med FOIs samarbejde med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fremgår det 

af FOIs strategi fra 2005 til 2010, at instituttet ønsker at være dette ministeriums foretrukne 

samarbejdspartner indenfor feltet (FOI, 2005: 7). Dette ønske er en del af kimen til vores undren 

over, hvorvidt dette vil ske på bekostning af forskningsfriheden for FOIs forskere.  

FOI har udover de ovennævnte opgaver også forskellige undervisnings- og grundforsknings-

relaterede arbejdsopgaver. Forskningsopgaverne dækker områder som produktion og forbrug af 

fødevarer, samt forvaltning af natur, miljø og landskab. Dog er forskningen på instituttet overordnet 

rettet imod erhvervslivet og skal fungere anvendelsesorienteret (FOI, 2005: 6).  

 

7.1.1 FOIs institutionelle logik 

I forlængelse af kapitel 5 mener vi, at ovennævnte arbejdsopgaver i høj grad er med til at præge og 

betinge de værdier, herunder normer, regler og rutiner, der er udslagsgivende for, hvordan FOI 

fungerer som institution (Peters, 1999: 28). Disse værdier kommer til udtryk i institutionens logic of 
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appropriateness, som i vores teoretiske optik, er med til at betinge de enkelte aktørers handlinger 

(Peters, 1999: 29).  

Arbejdsopgaverne er overvejende styret af de overordnede regler, men er derudover betinget af, 

hvordan den enkelte forsker vælger at forvalte disse og hvad der er med til at præge hendes rutiner i 

forbindelse hermed. Dette er ligeledes betinget af, hvordan forskeren opfatter sig selv og sin plads i 

institutionen samt, hvilket ansvar hun føler overfor dennes udvikling og trivsel. Der er altså en 

forskel mellem regler og hvordan der handles på baggrund af dem.  

Derfor ser vi regler, normer og rutiner, som det der har indflydelse på, hvordan en institutions logic 

of appropriateness formes, påvirkes og påvirker den enkelte aktørs handlen og relationen mellem 

forsker og forskning. Teorien om politisk institutionalisme påpeger, hvorledes strukturen i 

institutionen i høj grad betinger aktørens handlinger. Hvem og hvad der er med til at betinge 

handlen hos aktørerne, især i forhold til den enkelte forsker og hendes forskningsfrihed, udgør som 

nævnt i kapitel 4 et væsentligt parameter for, hvorvidt der er tale om institutionel autonomi, 

individuel forskningsfrihed, begge dele eller ingen af delene. Vi vil derfor yderligere diskutere, 

hvad der er med til at definere FOIs logic of appropriateness, og hvorledes institutionen og dens 

aktører har reageret på forandring.  

 

FOIs logic of appropriateness udspringer fra bestyrelsen, men bliver formet og udviklet i takt med, 

at den bliver fortolket af aktørerne eksempelvis den enkelte forsker eller forskergruppe. I forhold til 

FOI er det dog begrænset, hvor meget den institutionelle logik kan udvikles, da der ved 

udarbejdelse af myndighedsopgaver især lægges vægt på, at institutionen svarer som helhed. Det 

betyder eksempelvis, at den enkelte forsker eller gruppe skal udarbejde et udkast, som direktøren 

for FOI i nogle tilfælde skal godkende før det videresendes til aftageren (BHJ, linje: 560-565).  

Vi identificerer normen på FOI som naturligheden i at forske, hvor pengene er. Der forskes derfor 

typisk indenfor emner der er oppe i tiden, og som derfor avler efterspørgsel efter viden i samfundet 

(BHJ, linje: 105-112). Dermed er der grænser for, hvor meget den enkelte forsker kan udvikle og 

tolke på i forhold til de autoritative regler, da direktøren udpeges af bestyrelsen og dermed må anses 

som hovedsageligt varetagende for bestyrelsens interesser (FOI a, 2007: § 4, stk.1)12. En udarbejdet 

rapport har derfor hele instituttet som afsender, og evt. kollegial kritik tages internt inden rapporten 

                                                 
12 Det er i denne kontekst dog også vigtigt, at påpege at direktøren selvfølgelig ikke bare kan trække beslutninger ned 
over hovedet på forskerne, uden at tage dem med på råd. Dette kan i sidste ende muligvis føre til, at hans anseelse vil 
falde med det resultat, at han muligvis vil få den samlede forskerstab i opposition, og dermed ikke kan leve op til 
kravene fra bestyrelsen. Der findes en lang række teorier omkring ledelse, men dette vil ikke blive diskuteret yderligere 
i dette projekt. 
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afsendes. Kontroversielle resultater kan i nogle tilfælde sendes til rekvirenten før de offentliggøres 

(BHJ, linje: 358-361). 

Hos seniorforsker Brian H. Jacobsen lægges der dog vægt på, at dette på ingen måde ændrer på 

selve indholdet af konklusionen, men at det gøres for at den relevante myndighed kan få paraderne 

op, før der kommer en pressemeddelelse om, at denne er helt afmarcheret (BHJ, linje: 573-574). 

Sættes dette ind i ovenstående kontekst kan der argumenteres for, at denne praksis ligeledes må 

påvirke forskningsfriheden, idet publiceringsfriheden bliver berørt. Som det fremgår, ikke fordi 

forskeren ikke kan sige hvad hun vil, men snarere fordi modtagelsen af forskningsresultatet kan 

tænkes at være en anden end den potentielt kunne være, hvis ministeriet ikke kunne få paraderne op 

på forhånd. Denne affødte konsekvens af FOIs institutionelle logik er imidlertid en undersøgelse i 

sig selv værd, og vi skal derfor ikke ytre os yderligere om den her, skønt den er bemærkelsesværdig.  

Dette afsnit har haft til formål at klarlægge den overordnede logik, der eksisterer på FOI. Dermed 

også hvad der i vores teoretiske referenceramme må betragtes som logic of appropriateness, og som 

dermed er med til at betinge hvorledes normer, regler og rutiner er på instituttet. Dette vil i følgende 

være udgangspunkt for den videre analyse, idet det giver bedre mulighed for at forstå 

forskningsfrihedens vilkår på FOI. 

 

7.1.2 Økonomiens indflydelse på forskningsfriheden 

Da de økonomiske betingelser har betydning for, hvorledes forskningen prioriteres vil vi i 

nedenstående analyseret dette i forhold til forskningsfriheden. FOIs økonomiske råderum består af 

et årligt basistilskud fra Finansministeriet til forskellige arbejdsopgaver. Derudover er der mulighed 

for at søge penge fra forskellige puljer, fonde og finansieringsråd. FOI søger i den forbindelse bl.a. 

at oprette strategiske forskningspuljer, der har til formål at hjælpe en række forskningsprojekter i 

gang (FOI, 2005: 8). Derudover står det instituttet frit for at udføre opgaver mod betaling for private 

og offentlige rekvirenter og opsøgende virksomhed udgør derfor et vigtigt led i instituttets 

overlevelse. Ligeledes føres undervisning og efteruddannelse som en indtægtsdrevet virksomhed og 

instituttet har derfor mulighed for at opkræve betaling for deltagelse (FOI a, 2007).  

I forbindelse med disse forskellige finansieringsformer er det vigtigt at balancere mellem hensynet 

til forskerens ønske om uafhængighed og ret til frit at vælge emne og metode, overfor ledelsens og 

omverdenens ønske om at styre forskningen i en bestemt retning (FOI, 2005: 10). FOIs strategi 

fremlægger det som et forsøg på at tilpasse sig samarbejdspartnernes interesse, uden at gå for meget 

på kompromis med sine metodiske idealer, der jf. kapitel 4 nødvendigvis må prioriteres. Dette 



 51 

skyldes hovedsageligt, at en betydelig del af FOIs finansieringsgrundlag stammer fra eksterne 

samarbejdspartnere (FOI, 2005: 11). Instituttet bliver derfor nødt til at holde sig opdateret på 

omverdenens krav og forventninger. Det er vigtigt, at samarbejdspartnerne er tilfredse, da det trods 

alt er dem, der langt hen ad vejen finansierer institutionen. Tabet af en samarbejdspartner kan og vil 

højst sandsynligt, resultere i mindre forskning til generel skade for forskningen på FOI. Herudfra 

kan det tolkes som den eksterne finansiering spiller en afgørende rolle for, i hvilken retning 

forskningsopgaverne udvikler sig. Denne styring synes at være forskere på FOI bevidst.  

Tages en mere aktørpræget tilgang til FOI, gøres aktøren mere ansvarlig i forhold til institutionens 

finansieringsgrundlag. Dette gøres ved primært at bedrive forskning indenfor områder hvor pengene 

er. Hermed skabes der i forhold til den politologiske institutionalisme en anden type logic of 

appropriateness, der er præget af et rationelt udgangspunkt. Dermed er institutionens værdier stadig 

bestemmende for aktørernes handlinger, disse antager bare en økonomisk rationel form på FOI. 

Derfor skal anerkendelsen af rationelle overvejelser på FOI ikke ses som et forsøg på at kombinere 

de to teorier blindt. De økonomiske overvejelser spiller ind, når forskere på FOI skal bedrive 

forskning. Som allerede nævnt følger forskningen en diskurs om hvilke emner, der er bevågenhed 

omkring i samfundet generelt:  

 

”Til gengæld er der penge indenfor ernæring, og fedme kan man få mange penge for. For nogle år 

tilbage var det økologi du fik mange penge for, så har det været miljøpolitik du fik mange penge for. 

Og på den måde så styrer det jo hvor vores indsats er.” (BHJ, linje: 110-112).  

 

Det virker som en naturlig præmis i valg af forskningsemne for Brian H. Jacobsen, at der skal tages 

hensyn til finansiering. Forskeren agerer dog stadig indenfor de institutionelle rammer. Hensynet til 

finansieringen anses imidlertid ikke som nogen begrænsning i forhold til forskningsfrihed af 

forskeren selv. For som det fremhæves ligger metode, og til dels også konklusion, den enkelte 

forsker eller forskningsgruppe frit for (BHJ, linje: 410-420).  

Ledelse af forskning og prioritering af denne har eksisteret på FOI igennem en årrække. Dette 

medfører, at ændringen i Universitetsloven som foreskriver, at antallet af eksterne partnere og 

finansiering herfra skal øges, ikke virker så hæmmende for forskningsfriheden på FOI, som det 

f.eks. gør på de institutter, der har rod i den traditionelle universitetsforskning. Dette skyldes som 

sagt FOIs divergerende opfattelse af forskningsfriheden i forhold til vores abstraktion. I den 

politologiske institutionalisme betyder de traditioner som en institution har også noget for, hvordan 
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ændringer modtages (March, 1995: 31). Derfor virker disse ændringer ikke som nogen større 

forandring for FOIs forskere, da de er vant til at være afhængige af samarbejde med eksterne 

aktører/interessenter, og at disse opfatter instituttet som en god, troværdig og kvalificeret 

samarbejdspartner (FOI, 2005: 4-5). Vi ser det væsentligste problem i, hvorvidt de forskellige logic 

of appropriateness’, der formodes at eksistere på henholdsvis FOI og andre institutter på det 

Biovidenskabelige Fakultet (BHJ, linje: 39-61), vil gøre indfusioneringen vanskelig og måske 

medføre en yderligere udvanding af og trussel mod forskningsfriheden. Dette med udgangspunkt i, 

at forskningen på FOI ingenlunde kan betragtes som værende fri, sammenlignet med den 

traditionelle universitetsforskning. I universitetsforskningen er det frie emnevalg stadig formelt 

sikret indenfor institutionens forskningsstrategiske rammer (Universitetsloven § 17 stk. 2; BHJ, 

linje: 60). På FOI spiller finansieringen af forskningen en væsentlig rolle i forhold til, hvilke emner 

der forskes indenfor. Ligesom på FOI fordres ekstern finansiering højt på det Biovidenskabelige 

Fakultet (KVL, 2005: 30). Ekstern finansiering i sig selv er ikke et problem, da forskning helt 

overordnet godt kan være fri af sin finansiering (SH, linje: 404). Problemet opstår først når den 

eksterne finansiering spiller ind i forhold til emne- og metodevalg, og dermed er en trussel i forhold 

til forskningsfriheden, hvilket ofte kommer til udtryk i den anvendelsesorienterede forskning. 

 

7.2 Aftagere, interesser og indfusionering 
 

På FOI og i sektorforskningen generelt kredses der om eksternt funderet anvendelsesorienteret 

forskning.  

Aftageren af forskningen fra FOI er som det fremlægges i kapitel 6, i høj grad med til at påvirke 

forskningen. Dette skyldes, at bl.a. ministerier typisk ønsker afklaring på en bestemt og specifik 

problemstilling, og at finansieringen vil være knyttet til besvarelse af denne. Derfor har aftageren 

også en række retningslinjer for, hvordan forskningen skal ende med at se ud, i forhold til 

anvendeligheden for pågældende (BHJ, linje: 70-77). Dette må anses som et klart brud på både det 

frie forskningsvalg samt forskningens autonomi. Et centralt princip omkring forskningsfriheden, er 

som det fremføres i kapitel 4, at friheden til selv at vælge emne og metode udgør grundlaget for den 

mest velfunderede forskning. Det faktum at der i samspil mellem FOIs bestyrelse og aftager, 

formuleres autoritative retningslinjer for forskningen, som er med til at forme de normer og værdier 

den enkelte forsker udvikler og arbejder ud fra, er altså i direkte strid med grundlæggende 

principper for fri forskning. 
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Det frie emnevalg bliver på FOI kompromitteret, især i forbindelse med udredningsopgaver for 

eksempelvis ministerier. Af interviewet med Brian H. Jacobsen fremgår det, at metodevalget nogle 

gange bliver sat under pres. I forhold til en konkret opgave, der skal løses for et ministerium, og 

senere rapporteres til EU Kommissionen, skal metoden og de konkrete måder at lave udregninger 

på tilpasses, så det harmonerer og resultaterne bedre kan sammenlignes. Men ud fra forskerens egen 

vurdering, må det formodes ikke at være foretrukne metode, da han ellers ville have brugt denne fra 

start (BHJ, linje: 335-352). Forholdet til den bredde anvendelighed vejer i dette tilfælde 

tilsyneladende højere end den ideelle metode. I denne konkrete opgave bliver forskningsfriheden 

altså både kompromitteret i forhold til emne- og metodevalg. Dette betyder at der ikke, i forhold til 

vores abstraktion ikke kan tales om reel forskningsfrihed. Hverken den institutionelle autonomi og 

dermed heller ikke den individuelle akademiske frihed vil være til stede, i forbindelse med løsning 

af en sådan opgave. Den institutionelle autonomi er reelt ikke til stede, fordi institutionen har 

godtaget forskerens metode som valid, men er alligevel nødt til at underlægge sig et krav om at 

tilpasse sig denne. Rekvirenten og ikke institutionen har dermed indflydelse på valg af metode, 

hvorfor autonomien ikke reelt er til stede. Uden denne kan der ikke være individuel akademisk 

frihed som vi har redegjort for tidligere.  

Økonomien på FOI har i høj grad en indflydelse på om forskningen kan karakteriseres som fri. 

Ovenstående har gjort klart, at især ekstern finansiering kan rumme elementer, der påvirker både 

emne- og metodevalg. 

Nedenfor vil vi fokusere nærmere på de kulturforskelle, der gør sig gældende mellem henholdsvis 

de tidligere sektorforskere- og universitetsforskere på det nuværende FOI i forbindelse med 

integrationen i 2004.  

 

7.3 Kulturforskelle 
 

Vi ser en række risici i forbindelse med, at KU og FOI skal trække på hinandens viden og 

forskningsresultater (SH, linje: 100-107). Dette synes problematisk i kraft af, at de normer, regler 

og rutiner, der gør sig gældende på FOI grundlæggende er i strid med de, der gør sig gældende i 

universitetsforskningen. I denne forbindelse synes KUs værdigrundlag at tegne et tydeligt billede. 

 

"Københavns Universitets forskning er fri af økonomiske, ideologiske og politiske særinteresser. 

Forskningen udvider grænserne for erkendelse og udfordrer vante forestillinger. Centralt står 
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grundforskningen, der måler sig med internationale standarder. Forskningen udføres med 

ansvarlighed over for dens genstand, valg af metode samt anvendelsen af resultatet." (Kilde: 

Praksisudvalget, 2007: 5). 

 

Ovenstående citat harmonerer udmærket med FOIs værdigrundlag om, at instituttet ønsker at 

producere viden karakteriseret ved uafhængighed, alsidighed og kvalitet (FOI, 2005: 6). Det 

koopererer dog ikke med den realitet, der eksisterer på FOI, hvor forskningen snarere er baseret på 

økonomiske, ideologiske og politiske særinteresser, end værende fri fra disse. Selvom 

grundforskning13 har fået plads i FOIs vedtægter (FOI a, 2007: § 2, stk. 2), bedrives der ikke i noget 

nævneværdigt omfang grundforskning på FOI (BHJ, linje: 272-278). Det kan virke som om FOI har 

været nødt til formelt at medtage grundforskning, netop på baggrund af KUs overordnede 

værdigrundlag, som også gør sig gældende for FOI efter indfusioneringen. At der eksisterer en kløft 

mellem de formelle og reelle betingelser for forskningen, må i høj grad skyldes forskelle i kultur.  

 

Kulturforskelle dækker over de forskelle i regler, normer og rutiner, der er med til at præge, hvilken 

type forskning der udføres og hvordan det gøres (jf. kapitel 5). Med dette in mente kan der på 

baggrund af bl.a. interview med Brian H. Jacobsen, tales om en direkte forskel i logic of 

appropriateness mellem de nu sammenlagte forskningsinstitutioner FOI og det forhenværende 

KVL. Brian H. Jacobsen påpeger en forskel mellem sektor- og universitetsforskning, som 

understøttet af KUs værdigrundlag åbenlyst kolliderer med de faktiske opgaver på FOI, der nu er en 

del af KU(BHJ, linje: 35-40). Det er væsentligt, at førnævnte opgaver og kulturen herom tages op til 

overvejelse i forhold til at værne om og beskytte forskningsfriheden (Universitetsloven § 2 stk. 2). 

I denne forbindelse kan der dog sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt sektorforskning kan og skal 

kategoriseres som reel forskning i sammenligning med universitetsforskningen (Praksisudvalget, 

2007: 17-18; SH, linje: 415-424). Det er netop vigtigt at skelne mellem de to typer forskning og 

være bevidst om, at de ikke tåler direkte sammenligning. Forskningsfriheden forstået som frihed til 

selv at vælge forskningsemne er reelt kun tilstede i den traditionelle universitetsforskning, hvor 

sektorforskningen næsten uden undtagelse, har til opgave at løse konkrete opgaver for eksterne 

partnere (BHJ, linje: 50–57). Det bliver derfor nødvendigt at skelne skarpt mellem de to typer 

                                                 
13 Grundforskning bruges i denne sammenhæng i stedet for det ellers brugte universitetsforskning. Dette skyldes at det 
er, det ordvalg der bruges i interviewet. De to adskiller sig fra hinanden, ved at universitetsforskning udelukkende 
foregår på universiteterne, hvor grundforskning, kan foregå på alle forskningsinstitutioner.  
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forskning, og have dette for øje, når der bliver konkluderet på baggrund af henholdsvis 

sektorforskning og universitetsforskning (SH, linje: 415-424).  

 

I forbindelse med sammenlægningen af sektorforskningsinstitutionen FOI og KVLs sektion for 

økonomi og sektion for læring og bioetik i 2004, er disse kulturforskelle åbenlyst kommet til syne. 

Ifølge vores interview med Brian H. Jacobsen lader det til, at det i høj grad er de tidligere 

universitetsforskere, der er blevet påvirkede af dette (BHJ, linje: 504-534). Jacobsen lægger dog 

vægt på, at begge kulturer i mødet med hinanden forandres. Eksempelvis præger de tidligere 

universitetsforskeres fokus på artikler frem for rapporter og udredninger sektorforskerne således, at 

de sidste nu i stigende grad laver artikler. Omvendt er der blevet mindre plads til, at 

universitetsforskerne kan gennemføre deres frie forskning, hvor emnevalget er helt frit. Således 

forklarer Jacobsen, at universitetsforskerne ikke får lov til bare at sætte sig over i hjørnet og forske i 

det de vil. Der stilles krav, hvorfor mange af dem oplever en større styring af deres 

forskningsaktiviteter end de tidligere har været vandt til (BHJ, linje: 523-529). På denne måde kan 

der altså ses eksempler på, at de to forskningskulturers forskellighed hæmmer universitetsforskernes 

reelle forskningsfrihed. Vi må dog også formode, at sektorforskningen bliver mere fri, som følge af 

deres øgede interaktion med universitetsforskningen. Derfor bliver diskussionen om den til dels 

accepterede mangel af forskningsfrihed på FOI aktuel, da de to forskningstyper er nødt til at 

forholde sig til hinanden i deres nye fælles ståsted. Den generelle holdning til forskningsfrihed på 

FOI kan således influere den gældende i universitetsforskningen, da disse to fungerer i en form for 

samspil, og dermed begrænser forskningsfriheden i det nye ståsted. 

 

Institutionernes forandringsvillighed er dog vigtig at have med i overvejelserne i denne 

sammenhæng. Forandringsvilligheden kan være svær at tyde da, de kræfter der udløser en 

institutionel forandring kan være svære at forudse. Dog vil institutionel forandring ofte være præget 

af stabil, evolutionær udvikling, der sikrer at institutionen passer ind i den respektive situation 

(March, 1995: 31-32). Dette sker imidlertid tro mod de historisk indlejrede værdier, der præger 

institutionens udvikling. Derfor må fusioneringen i 2004 være præget af ideen om at finde et fælles 

ståsted, hvorfra der kan fungere et produktivt samarbejde (BHJ, linje: 20-61).  

Dette fælles ståsted skabes bl.a. på baggrund af forskerne på FOI til dels rationelle overvejelser, i 

forhold til de incitamenter, der stilles op for de enkelte aktører til at bedrive forskning. Disse 
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incitamenter er med til at præge udviklingen, men kan ikke ændre den fra den ene dag til den anden, 

da historien har en betydning (North, 1990: 81).  

Sektorforskningens stærke bånd til omverdenen og erhvervslivet skal som sagt bevares og udvikles 

i forbindelse med indfusioneringen af FOI på det Biovidenskabelige Fakultet i 2007 

(Globaliseringsstrategi, 2006: 65). Med dette må også den forskel i forskningskultur som Brian H. 

Jacobsen påpeger i vores interview, formodes at skulle tages op til revidering. Selvom interviewet 

omhandler fusionen mellem FOI og KVL i 2004, ser vi en del ligheder i kulturmødet, der skete 

dengang og fusionen mellem FOI og det Biovidenskabelige Fakultet i 2007. Dette skyldes at KVL 

og KU formodes at have samme type logic of appropriateness da begge er universitetsforsknings-

institutioner og dermed har samme type opgaver.  

 

7.4 Offentlig kritik og forskerpræferencer 
  

Ovenstående har klarlagt forskelle mellem måderne hvorpå forskning udføres og finansieres. I dette 

afsnit vil vi påpege yderligere bemærkelsesværdige forskelle i den måde, de to kulturer forholder 

sig til forskningsresultaterne. Det er især i forbindelse med publiceringsfriheden, at der er en 

divergerende opfattelse af, hvordan denne bedst tjener forskningen. Friheden til at publicere sit 

arbejde er som sådan ikke det, der sætter en begrænsning. Problematikken opstår i forbindelse med 

kritik af publicerede forskningsprojekter fra FOI, der har en tendens til ikke at være til stede i det 

omfang den burde for at kunne fungere som en kvalitetssikring af forskningen.  

Mangel på offentlig kritik af forskningsresultater kan udgøre et problem når der i samarbejdet 

mellem de to typer forskning skal værnes om forskningsfriheden. Især i forbindelse med friheden til 

at kritisere og ytre sig negativt om andres forskning, er der klare forskelle mellem universitets- og 

sektorforskningen (Praksisudvalget, 2007: 9). Dette skyldes primært, at den kollegiale kritik i 

sektorforskningsregi holdes indenfor instituttets fire vægge og fremsættes inden den givne rapport 

udgives (BHJ, linje: 358-365). Dette må siges at stå i kontrast til den grundlæggende opfattelse om 

bred kollegial kritik som udgangspunkt og bærende princip for den frie forsknings pålidelighed.  

 

Som det fremgår af kapitel 4, er publiceringsfriheden er en nødvendig præmis for, at der kan tales 

om reel forskningsfrihed. I og med at publiceringsfriheden på denne måde indskrænkes og den 

eventuelle kollegiale kritik begrænses til at være indenfor institutionen, må det unægteligt siges, at 

der er begrænsninger af den reelle forskningsfrihed på FOI. Hvilket der som sådan ikke er noget 
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unormalt i, når vi taler om et sektorforskningsinstitut. Problemet opstår som sagt først når sektor- og 

universitetsforskning lægges sammen, og der skal findes en ny fælles forskningskultur. 

 

Kritikken opfattes som en form for kvalitetssikring, som ikke mindst bliver nødvendig i forbindelse 

med den metodiske frihed, der har til formål at skabe troværdighed omkring den publicerede 

forskning og den metodiske redelighed, der ligger til grund herfor (Praksisudvalget, 2007: 9).  

Det kan i denne sammenhæng frygtes, at det i forbindelse med fusionen i 2007 vil få betydning for 

den kollegiale kritik på universiteterne fremover, så denne i højere grad vil rykke i baggrunden til 

fordel for at have en samlet afsender. Det vil kun blive en alvorlig trussel mod forskningsfriheden 

på universiteterne, hvis udviklingen går hen mod det eksplicitte ønske om mere 

anvendelsesorienteret forskning som det fremgår af Globaliseringsstrategien. Hvis universiteterne 

fremover i kraft af udviklingskontrakter påvirkes til at gøre forskningen mere anvendelsesorienteret, 

er der en fare for, at kvaliteten af forskningen vil falde. Dette som følge af manglende offentlig 

kritik, som vi har beskrevet ovenfor, hvor den eksempelvis tages internt hos afsenderen inden en 

publicering. Dette er i modstrid med regeringens Globaliseringsstrategi, som ønsker bedre kvalitet i 

forskningen – forskning i verdensklasse. Dermed er det paradoksalt at en udvikling, der følger 

hovedtrækkene i strategien, lader til at medføre et andet slutresultat end forskning i verdensklasse.  

Der vil selvfølgelig stadig være mulighed for at kritisere forskningsresultaterne fra eksternt hold. 

Rekvirenten har dog tit en stram deadline, da resultaterne og konklusionerne skal bruges i det videre 

arbejde hos modtageren af forskningen. Det virker derfor sandsynligt, at en eventuel kritik vil 

komme for sent i forhold til, at denne inddrages og vil spille en rolle i forbindelse med en 

beslutning på baggrund af det givne resultat.  

Der kan også være tale om, at forskerne på FOI ikke får den tid til et givent projekt som de kunne 

ønske sig (BHJ linje: 330-334). Tid er en af de reelle betingelser, der også begrænser 

forskningsfriheden og netop derfor er det endnu vigtigere, at resultaterne bliver lagt ud til offentlig 

kritik og også kan kritiseres af forskere på FOI, da disse må formodes at sidde inde med væsentlig 

viden på området.  

At den kollegiale kritik tages internt på institutionen skyldes i høj grad den logic of appropriateness, 

der er gældende på FOI. Derfor vil nogle af de aktører, der besidder mest viden omkring emnet, 

ikke have mulighed for at ytre sig kritisk, da dette vil være en upassende handling. 

Vores teori kan i forbindelse med manglende kollegial kritik hjælpe med at identificere, hvorfor 

forskeren agerer som hun gør indenfor institutionens rammer. I denne sammenhæng lader forskeren 



 58 

(aktøren) sig styre og tilpasser sig efter, hvad der er bedst for FOI (institutionen). Forskeren gør 

hvad der forventes af hende, og lader kritikken blive internt på institutionen i stedet for at forfølge 

egeninteresse, og udnytte sin aktør position i strukturen til at komme med kritik, der kan tænkes at 

give hende personlig anerkendelse i andre kredse. Med andre ord er den logic of appropriateness 

som strukturen former, med til at præge den enkelte aktørs adfærd (March & Olsen, 199614). Hvis 

det modsatte havde været tilfældet, ville aktøren højst sandsynligt have brugt sin position, og 

nemme tilgang til information omkring emnet, til at styrke sin egen position ved hjælp af strukturen. 

Aktøren ville således kun være en del af strukturen, såfremt den på bedst mulig måde tjener til 

aktørens egennytte (North, 1990: 25+36). Dette lader ikke til at være tilfældet omkring offentlig 

kritik af forskningsresultater, hvorfor vi må sige, at den politologiske institutionalisme her har den 

bedste forklaring på aktørernes handlinger i situationer som denne. I hvert fald er det tilfældet i 

forbindelse med den kollegiale kritik på FOI, som ovenstående er et klart eksempel på.  

Relationen mellem forsker og institution kan derfor siges at være styret top-down fra institutionens 

side, og aktøren er underlagt den struktur hun er en del af.  

En ændring i eksempelvis bestyrelsens eller direktionens præferencer, må altså formodes at plante 

sig hos den enkelte forsker på FOI. Dermed kan vi ikke her bruge rational choice institutionalismen 

til at forklare, hvorfor og hvordan aktører handler. For denne siger netop, at en aktør kun lader sig 

underkaste en struktur, hvis den tjener aktørens formål med hensyn til egennytte bedst i forhold til 

at forfølge denne, og det lader ikke til at være tilfældet her (Ibid).  

Hvorvidt det er den enkelte forsker, der vælger forskningsfriheden fra og ud fra hvilket rationale 

dette sker, er noget der kan debatteres. For både den politologiske- og rational choice 

institutionalismen forsøger at forklare aktørernes valg. I forhold til forskerens præferencer kan vi 

dermed sige at accept internt i institutionen (FOI), står foran den personlige anerkendelse som en 

forsker vil kunne opnå ved at komme med en offentlig kritik af institutionens egen forskning. 

Dermed er forskeren en del af strukturen og lader sig styre af dennes logik.  

I dette afsnit har vi forsøgt at afdække og belyse en række relationer, der spiller ind i forbindelse 

med kritik af forskningen og forskernes præferencer. Forholdet mellem forsker og institution har 

markant indflydelse på, hvorledes kritik af resultater foregår. Dette spiller ind og påvirker, hvordan 

forskningen afsendes og modtages. Der lader til at være et indbygget paradoks i at gøre forskningen 

mere anvendelsesorienteret, og samtidig have som mål, at kvaliteten højnes.  

 

                                                 
14 Den anses som værende artiklens hovedpointe, hvorfor der ikke afgives et eksakt sidetal. 
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7.5 Bestyrelsens præferencer og betydning for de reelle betingelser  
 
I kapitel 4 skelner vi skarpt imellem den formelle ret til forskningsfrihed, og de reelle betingelser 

herfor. Vi vil derfor analysere FOIs formelle ret til frihed og de reelle betingelser herfor, i den 

forbindelse spiller bestyrelsen og dens sammensætning en markant rolle, der er værd at tage med i 

overvejelserne.  

Hurtigt finder vi, at den formelle ret er til stede. Denne sikres igennem Sektorforskningsloven: 

 

”En sektorforskningsinstitution udfører sin forskning inden for sit formål uafhængigt af 

vedkommende minister og skal værne om videnskabsetikken” (Sektorforskningsloven § 2 stk. 2) 

 

Ses dette i forlængelse af kapitel 4 og 6 kan det dog diskuteres, hvor reel uafhængigheden er selvom 

den formelt fremgår eksplicit i lovgivningen.  

 

På FOI består bestyrelsen iht. Universitetsloven af et eksternt flertal. Institutbestyrelsen har dog en 

bemærkelsesværdig og markant overvægt i antallet af eksterne medlemmer i forhold til antallet af 

interne medlemmer. Bestyrelsen på FOI består af 11 eksterne overfor blot 3 interne medlemmer 

(FOI a, 2007). På trods af ovenstående paragraf må Ministeriet for videnskab, teknologi og 

udvikling betragtes som havende stor indflydelse på sammensætningen af ledelsen på FOI. 

Bestyrelsesformanden udpeges af videnskabsministeren i samråd med det Biovidenskabelige 

Fakultets rektor, hvorefter næstformanden udpeges af bestyrelsesformanden i samråd med 

ministeren. Ministeren har på FOI ligeledes indflydelse på udpegningen af de resterende eksterne 

medlemmer, der udpeges i samråd med det Biovidenskabelige Fakultets rektor. Ovenstående er en 

markant afvigelse fra den almindelige ordning, der gælder for universiteternes ledelse, hvorfor dette 

er interessant og relevant at kigge nærmere på (Praksisudvalget, 2007: 19).  

 

Forskningsfriheden er, som tidligere nævnt, essentiel for KU som institution og en formel ret 

grundet dens eksplicitering i KUs værdigrundlag. I den forbindelse er det væsentligt at undersøge, 

hvorvidt FOI i denne sammenhæng har samme formelle ret til institutionel autonomi som det burde 

være tilfældet, da KUs værdigrundlag nu også gælder for FOI efter fusionen i 2007. 

I forbindelse med indfusioneringen på KVL i 2004 opstod en række ændringer, ikke mindst i 

forhold til FOIs absolutte autonomi. Pludselig skulle der tages hensyn til eksisterende normer, 

regler og rutiner. I den forbindelse blev forskerne fra det gamle FOI introduceret til en anderledes 
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ledelsesstil, der i højere grad medtog den enkelte forskers præferencer og mulighed for at påvirke 

sine arbejdsgange, hvilket for de tidligere sektorforskeres vedkommende må siges at være i kontrast 

til, hvad de førhen har været vandt til (BHJ, linje: 30-36). Der eksisterer altså en forskel i 

opfattelsen af ledelse indenfor KVL og FOI. Med andre ord springer det, der virker naturligt det ene 

sted, i øjnene det andet15.  

 

Instituttets mulighed for reel autonomi er i høj grad begrænset af den eksterne dominans i 

bestyrelsen samt ministerens gennemgående indflydelse. Forholdene skal stadig ses i lyset af 

ovenstående paragraf 2, stk. 2 i Sektorforskningsloven. Paragraffen giver FOI og andre 

sektorforskningsinstitutter formel ret til autonomi, men grundet de reelle betingelser risikerer den 

individuelle akademiske frihed at blive nedprioriteret. Derfor må den institutionelle autonomi siges 

at blive begrænset af den ministerielle indflydelse, da dette i høj grad er med til at præge instituttets 

dagsorden og forskningsopgaver (Praksisudvalget, 2007: 8). Dermed lader bestyrelses-

sammensætningen til at være skabt ud fra videnskabsministerens opfattelse af, hvad der er bedst for 

FOI. 

I kraft af det pågældende ministeriums markante indflydelse på sammensætningen af bestyrelsen, 

har dette også væsentlig effekt på instituttets mulighed for at vælge forskningsområder og udføre 

uafhængig sektorforskning (Praksisudvalget, 2007: 19). Dette selvom den institutionelle autonomi 

burde være sikret i kraft af Sektorforskningsloven § 2, stk. 2. Rent formelt sendes der således et 

signal om frihed fra ministeriel indblanding. De rent praktiske forudsætninger for, hvordan 

bestyrelsen sammensættes sender imidlertid et signal om signifikant ministeriel indflydelse på FOI, 

og sætter derfor spørgsmålstegn ved dennes reelle autonomi. 

 

Da instituttets mulighed for reel autonomi som nævnt bl.a. influeres af bestyrelsens 

sammensætning, er det interessant at se nærmere på denne. Bestyrelsen består som bekendt 

overvejende af eksterne aktører fra det private erhvervsliv og må derfor i større eller mindre omfang 

regnes som interessenter i forhold til FOIs forskning. De enkelte aktørers dagsordner kommer til 

kende i bestyrelsessammenhænge, da det må tænkes, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer i form af 

nogle til dels rationelle overvejelser varetager egne interesser såvel som det bagland de 

repræsenterer (BHJ, linje: 130-135). Bestyrelsesmedlemmerne deltager derfor i den navngivne 

struktur grundet de fordele dette medfører, i form af øget information og mindsket usikkerhed, så 
                                                 
15 Disse forskelle må antages at være videreført til sammenlægningen mellem det Biovidenskabelige Fakultet og FOI i 
2007 
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deltagelse kan derfor tænkes at være for egen vindings skyld, frem for et ønske om at styrke 

institutionen (North, 1990: 25). Sådanne overvejelser, hvor egennytten kommer mere eksplicit til 

udtryk, synes ikke at bidrage til en styrkelse af den individuelle, eller for så vidt den institutionelle 

akademiske frihed.  

Eksempelvis kunne det forestilles, at et bestyrelsesmedlem fra et slagteri ville være interesseret i, at 

der bliver forsket i forebyggelse af skuldersår, da han i kraft af positive resultater vil have mere kød 

at sælge. Han vil derfor gerne have undersøgt, hvorledes forbrugerne reagerer på misrøgt af svin og 

ydermere, hvordan det påvirker slagteriernes økonomi. 

Den enkelte forskers ønske om eget valg af arbejdsområde risikeres dermed begrænset af de reelle 

betingelser, til fordel for bestyrelsens overvejende egennyttige ønsker. Det være sig repræsentanter 

for landbrug, forbruger, miljø, international handel eller generel undervisning (BHJ, linje: 145-147). 

Disse interesseområder er alle repræsenteret i FOIs bestyrelse og spiller alle en væsentlig rolle heri. 

Dette træder tydeligst frem i kraft af, at formanden, der som tidligere nævnt er udpeget direkte af 

videnskabsministeren, er direktør for en af Danmarks største landbrugsvirksomheder – DLG (FOI b, 

2007).  

At der eksisterer særinteresser hos enkelte aktører i en bestyrelse, er i sig selv ikke usædvanligt. At 

det forekommer på et institut, der nu fungerer som en integreret del af universitetsverdenen gør det 

imidlertid mere interessant og problematisk, i forhold til forskningsfriheden. Bestyrelsen 

repræsenterer selvfølgelig også instituttets fælles interesser, og har som overordnet mål at sikre dets 

overlevelse og succes. Dermed formoder vi, at også den struktur som FOI er en del af, spiller en 

væsentlig rolle når beslutninger træffes i bestyrelsen. De individuelle aktørers særinteresser er 

derfor ikke determinerende for bestyrelsens holdninger, men må formodes i nogen grad at påvirke 

prioriteringen af de forskellige forskningsområder på FOI. 

Det er i bred udstrækning på baggrund af ovenstående interesser, at instituttets logic of 

appropriateness formes. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har, grundet deres indflydelse på 

instituttets og de tilknyttede forskeres daglige arbejdsgange, indflydelse på den fælles forståelse af, 

hvordan forskning bedrives. Dette er ikke en direkte indflydelse i instituttets dagligdag, men 

fungerer mere indirekte som en række retningslinjer, der nødvendigvis skal tages højde for.  

Bestyrelsens rationelle overvejelser spiller derfor ind og er med til at præge FOIs logic of 

appropriateness. Til trods for at det virker som om rational choice institutionalismen kan forklare 

beslutninger i bestyrelsen, er det samme ikke tilfældet for forskerne. I denne sammenhæng lader de 
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sig som sagt præge af strukturen og derfor kan rational choice institutionalismen ikke forklare deres 

handlinger, hvorfor vi ser forskerne og deres handlinger i politologisk institutionalistisk optik. 

 

7.6 Opsamling 
 

Analysen har behandlet de vigtigste forskellige relationelle sammenhænge på FOI, i forhold til 

besvarelse af vores problemformulering, da disse alle er med til at påvirke forskningsfriheden og 

hvorvidt denne kan betragtes som fri.  

Bestyrelsen og direktøren på FOI er overordnet med til at vælge forskningsemner og områder, 

hvilket i sig selv står i kontrast til den individuelle forskningsfrihed.  Yderligere består bestyrelsen 

af eksternt flertal, hvilket kan betyde, at medlemmerne vil påvirke valg af forskningsområder iht. 

egen interesse, som rational choice institutionalismen forklarer. 

Ligeledes har vi taget udgangspunkt i, at der med sektorsammenlægningen er samlet to forskellige 

typer forskning og forskningskulturer under et tag. Hvor KU overvejende er fri af økonomiske, 

ideologiske og politiske interesser, gør det modsatte sig gældende for FOI. Eksempelvis begrænses 

den individuelle forskningsfrihed, i forhold til valg af emne, metode og publiceringsfrihed 

væsentligt, i kraft af krav fra rekvirenter og modtagere; ikke mindst grundet deres efterspørgsel. Der 

er betydeligt omfang af økonomisk afhængighed af disse eksterne aktører fra FOIs side i form af 

private virksomheder såvel som myndighederne. Ydermere er der en politik på FOI om at sende 

kontroversielle resultater af sted til ministeriet i god tid så evt. kritik kan imødekommes, hvilket 

begrænser den kritiske behandling af forskningen. 

De to institutioner påvirker hinanden og forskellene er med til at gøre fusionen problematisk, da det 

kan frygtes at hæmme forskerne på KU og deres reelle forskningsfrihed. 

Vores analyse, såvel som hele projektet, tager udgangspunkt i FOI, og dermed er det begrænset 

hvor bredt vi kan konkludere, også i forhold til vores videnskabsteoretiske udgangspunkt i den 

kritiske realisme. Ovenstående analyse har afdækket en række faldgruber, der kan fungere som en 

trussel mod forskningsfriheden på sigt, hvis der ikke bliver holdt skarpt øje med den fremtidige 

udvikling.  
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8.0 Konklusion 
 

I projektet er det blevet analyseret, hvorvidt forskningsfriheden på Fødevareøkonomisk Institut 

(FOI) begrænses som følge af sektorsammenlægningen i 2004 og Globaliseringsstrategien fra 2006. 

Dette er gjort med udgangspunkt i vores metodiske abstraktion i kapitel 4, som klarlægger vilkårene 

for den reelle forskningsfrihed. Disse vilkår er frit forsknings- og metodevalg samt 

publiceringsfrihed. Endvidere kommer vi her frem til, at begrebet forskningsfrihed består af fem 

centrale relationer. 

Relationen forsker – forskning er grundlæggende og har som forudsætning, at der bedrives god og 

redelig forskning. For at relationen skal have optimale kår er det nødvendigt, at forskningsfrihedens 

øvrige vilkår imødekommes. I forbindelse med forskningen på FOI ser vi dog en række eksempler 

på, at dette ikke er tilfældet. Eksempelvis fordi Globaliseringsstrategiens kurs med øget fokus på 

ekstern finansiering, strategisk forskning og sektorsammenlægninger må siges at presse 

forskningsfrihedens vilkår.  

 

På FOI udgør ekstern finansiering en væsentlig del af den samlede økonomi. Det være sig hvad 

enten finansieringen stammer fra det private erhvervsliv, sektorministerier eller EU. I forbindelse 

med finansiering fra EU er der også ofte tale om strategisk forskning, altså politisk bestemte 

forskningsemner. 

Vi kan konkludere, at netop forskningsvalget bliver begrænset i forbindelse med ekstern 

finansiering. Forskerne på FOI opfatter dog ikke dette som en begrænsning, da metodevalg og 

analysemodel stadig er op til den enkelte forsker. Dette skyldes den institutionelle logik, der 

eksisterer blandt forskerne på FOI. Denne stemmer imidlertid ikke overens med vores abstraktion, 

hvorfor vi mener, at forskningsfriheden begrænses. Dette sker som følge af en negativ påvirkning af 

relationen forsker – rekvirent, da rekvirenten har indflydelse på forskningsvalget og dermed har 

indflydelse på forskningens autonomi. Ligeledes kan det sluttes, at institutionen påvirker 

forskningsvalget igennem bestyrelsens fastlæggelse af forskningsstrategier, hvorfor der i relationen 

forsker – institution ej heller sikres reel forskningsfrihed.    

Vi anser endvidere den strategiske forskning som en begrænsning af det frie emnevalg. Her er 

emnet eller emnerne givet fra centralt politisk hold, typisk på foranledning af eksempelvis Det 

Forskningspolitiske Råd. Udover en begrænsning af emnevalget kan den strategiske forskning ses 

som begrænsende for metodefriheden. Et konkret eksempel herpå ses når forskning fra FOI skal 
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indrapporteres til EU's informationsnet. Der er her opstillet metodiske rammer som forskerens 

resultater skal tilpasses. Forskeren, som er ekspert på området, kan således tvinges til at gå på 

kompromis med den metode hun opfatter som den videnskabeligt bedste. 

Forskningsfriheden kompromitteres endvidere i forbindelse med sammensætningen af FOIs 

bestyrelse. Den høje grad af ministeriel indflydelse på bestyrelsessammensætningen ser vi som en 

indskrænkning af den reelle institutionelle autonomi, hvorfor der i relationen institution – stat ikke 

sikres en fuldstændig forskningsfrihed. At institutionen ikke har fuldstændig autonomi resulterer 

ligeledes i, at der i relationen forsker – institution ikke eksisterer fuldstændig forskningsfrihed. 

Vi kan på baggrund af ovenstående konkludere, at sektorsammenlægningen i 2004 medførte en 

række begrænsninger for forskningsfriheden. Dette er et resultat af de åbenlyse kulturforskelle 

mellem forskningen på FOI og den mere traditionelle universitetsforskning. I fusionen mødtes disse 

to kulturer og skaber i fællesskab et nyt udgangspunkt for at bedrive forskning. På FOI har det nye 

fælles udgangspunkt resulteret i en begrænsning af de tidligere universitetsforskeres 

forskningsfrihed, da der stilles en række krav, som ikke er forenelige med forskningsfrihedens 

vilkår.  

 

Vi kan ud fra vores videnskabsteoretiske tilgang slå fast, at der i forbindelse med fusionen mellem 

to forskellige forskningskulturer på FOI og det daværende KVL, opstår en række risici og 

faldgruber i forhold til forskningsfrihedens vilkår. Disse forskelle er vigtige at betragte og forstå i 

forbindelse med den noget større fusion i 2007 især set i lyset af, at videnskabsministeren 

understreger, at der skal værnes om forskningsfriheden – også efter fusionen.   
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9.0 Perspektivering 
 

Vi har i projektets analyse haft vores primære fokus på FOI, som en institution i relation til 

universitetsverdenen. Med vores kritisk realistiske tilgang mener vi ikke, at vi kan projektere vores 

billede af FOI op på samfundsniveau, og således er en sammenligning i forholdet 1:1 af fusionen 

mellem FOI og det tidligere KVL og andre lignende fusioner ikke mulig. Som det imidlertid 

fremgår af kapitel 7, er der helt centrale forskelle i eksempelvis kultur og metoder blandt forskerne 

fra det tidligere sektorforskningsinstitut FOI og de forskere, der tidligere var tilknyttet KVL. Vi 

mener iht. sektorforskningens og universitetsforskningens traditionelt meget forskellige formål, at 

den grundlæggende forskel også må gøre sig gældende i mere generel kontekst. Som det i kapitel 5 

og 7 præciseres, spiller arbejdsopgaver en væsentlig rolle når kulturen i en institution skal defineres 

i en politologisk institutionel kontekst. På denne måde mener vi altså, at der må være 

grundlæggende kulturforskelle, der gør sig gældende i de fleste af de tilfælde, hvor sektorforskning 

og universitetsforskning slås sammen. I nedenstående vil vi på denne baggrund diskutere 

forskningsfriheden i en større samfundsmæssig kontekst. 

 

Ifølge Globaliseringsstrategien skal viden være en central ressource for at fremtidssikre Danmark på 

verdensmarkedet. Desuden skal forskningen hjælpe til at skabe større konkurrencekraft og 

sammenhængskraft i samfundet (Globaliseringsstrategi, 2006: 7). Ligeledes er det indskrevet i 

universiteternes formålsbestemmelser, at deres forskning aktivt skal bidrage til fremme af velfærd 

og udvikling i det danske samfund (Universitetslov a, § 2). Af foregående er det imidlertid 

fremhævet, at indfusioneringen af sektorforskningsinstitutioner, på universiteterne udfordrer 

forskningsfriheden. Det er bl.a. det frie forskningsvalg, der ikke tilgodeses. I nedenstående 

diskuteres, hvorvidt sektorforskningsinstitutionerne og universiteterne i samspil kan indfri 

ovenstående mål. Først vil vi se nærmere på de styringsrationaler, vi vurderer stammer fra centralt 

hold. Vi vil dermed søge svar på, hvorfor forskningen styres i den retning, som vi har beskrevet i 

projektet og hvordan dette påvirker samfundet. 
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9.1 Styringsrationalets irrationalitet  
 

Med minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sanders udtryk ”der skal være kortere 

fra forskning til faktura” synes det meget oplagt at se et sammenfald mellem forskning og 

samfundsøkonomiske interesser (Forskningspolitisk arkiv 2). Denne antagelse opbakkes yderligere 

af, at der i Globaliseringsstrategien fordres øget samarbejde mellem universiteter og det private 

erhvervsliv (Globaliseringsstrategi, 2006: 9):   

 

”Forskning skaber ny viden til samfundet og er en vigtig nøgle til fortsat vækst og velstand. Ny 

forskning er grundlaget for universiteternes uddannelse af højtuddannede til den private og den 

offentlige sektor og for en dynamisk udvikling i virksomhederne. Forskningen bidrager også til at 

løse samfundsproblemer.” (Ibid). 

 

”Danmark skal være blandt de bedste lande til at omsætte forskningsresultater til nye teknologier, 

processer, varer og tjenester” (Ibid). 

 

Således lægges der op til, at forskning skal fungere som vækstfremmer, idet forskningen skal skabe 

teknologier etc., der fører til innovation. På denne måde må det anses som en del af rationalet, at 

viden forsøges gjort til en væsentlig produktionsfaktor således, at Danmarks konkurrenceevne kan 

højnes. Forskningen skal, ifølge regeringen, løfte denne opgave i direkte samarbejde med det 

private erhvervsliv. Spørgsmålet er imidlertid om denne model, som mindsker afstanden mellem 

forsker og rekvirent i samarbejdet mellem universitetsverden og erhvervsliv, er den optimale i 

forhold til at fremme væksten. Endvidere kan der spørges til, om forskningen kan være med til at 

gøre Danmark mere konkurrencedygtig og på den måde udgøre en af de væsentligste ressourcer i 

samfundet.  

Innovation er en væsentlig faktor i den dynamiske udvikling, der lægges op til i 

Globaliseringsstrategien. Erfaringerne fra sektorforskningens samarbejde med det private 

erhvervsliv og de opgaver Svend Hougaard omtaler som analyseopgaver giver udtryk for, at disse 

ikke er rige på frihed, når det kommer til princippet om det frie forskningsvalg (SH, linje: 430-431). 

Det kan derfor på nogen måde synes selvmodsigende, at der på den ene side skal satses på forskning 

og innovation, mens tiltagene for at fremme denne udvikling, i sig selv fungerer begrænsende for 

forskningens innovative kræfter. Der sendes dermed et signal om direkte opprioritering af 
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erhvervsliv på bekostning af den frie forskning og vidensudvikling. Friheden til at følge alternative 

retninger, som måtte være opstået i processen, bør dog være til stede. Det forekommer dog at ske på 

bekostning af den umiddelbare anvendelighed. I andre sammenhænge kan den spontant opståede 

viden16 imidlertid vise sig yderst værdifuld. Det kan derfor på ingen måde retfærdiggøres, at 

forskning udelukkende forankres i samfundets umiddelbare økonomiske interesserer. Dette vil 

begrænse forskningens autonomi. Samtidig kan den spontant opståede viden vise sig langt mere 

værdifuld end den viden, det oprindeligt var målet at frembringe. På den måde er det mere holdbart 

at stole på ekspertens dømmekraft frem for, at der fra eksternt hold sættes grænser. Erhvervslivet får 

imidlertid også gavn af den frie forskning, men det sker ubevist og med forsinkelse i forhold til 

anvendelsesorienteret forskning. Det kan i denne kontekst overvejes, hvorvidt der burde være et 

mere indirekte samarbejde mellem erhvervsliv og forskning.  

 

Det er i relationen forsker – rekvirent meget væsentligt, at der gives autonomi til forskeren, så hun 

selv kan vælge tilgang og metode, hvis forskningen vel at mærke skal kunne betragtes som delvis 

fri. Vi har bevidst ikke nævnt emnevalg, da dette i forhold til eksternt finansieret forskning, ikke er 

til stede. Kan dette princip holdes i hævd, vil det øgede samarbejde mellem forskningen og 

erhvervslivet ikke nødvendigvis forårsage en anseelig drejning for forskningens vilkår. Forskning 

vil alligevel ofte tage udgangspunkt i en konkret sag, og arbejde ud fra denne. Hvorvidt denne sag 

er formuleret af forskeren selv eller en ekstern aktør, kan synes mere eller mindre irrelevant, så 

længe ny viden produceres. Problemerne opstår når der ikke gives rum til at udforske 

sagsforholdene under redelige forhold, når eksempelvis forskningen er påvirket af eksterne 

interessenter.  

 

9.2 Forskningsfrihedens innovative rolle  
 

Som det blev fremhævet i kapitel 4 må reel forskningsfrihed anskues som værende vigtig for et 

samfund. Det frie forskningsvalg er med til at forbedre vilkårene for spontan og innovative 

retninger i forskningsprocessen, mens forskningens autonomi og publiceringsfriheden sikrer 

forskningens troværdighed. Den mindre frie sektorforsknings umiddelbare rolle er at besvare 

spørgsmål i form af konkret opgaveløsning (Globaliseringsstrategi, 2006: 65). Tages der 

udgangspunkt i et ideal om, at handling på baggrund af viden, er bedre end handling på baggrund af 

                                                 
16 Spontan viden skal forstås som viden der ikke på forhånd blev søgt skabt. 
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uvidenhed (Fink et al, 2003: 18), har sektorforskningen i forhold til myndighederne såvel som 

erhvervslivet derfor en vigtig funktion.  

Til trods for, at sektorforskningen spiller en væsentlig rolle i samfundet kan den dog ikke på samme 

måde som den frie forskning siges at sikre innovation. For er forskningen ikke fri af eksempelvis 

investorernes eller andre eksterne aktørers interesser, må dette spille ind og dermed have 

konsekvenser for forskningsprocessen og dens resultater. Med kritiske realistiske briller er viden 

fejlbarlig, derfor er på forhånd definerede forskningsemner og antagelser ikke ønskværdige. Noget 

viden er bedre end anden, og det er derfor ikke muligt at træffe beslutning om, hvad der er den 

bedste. Dette skyldes som sagt, at viden skal ses som konstrueret i en social og historisk kontekst. 

På denne måde spiller den til enhver tid eksisterende erkendelse en aktiv rolle i frembringelsen af 

ny viden. Hvad der den ene dag kan forekomme formålsløs kan vise sig at have revolutionerende 

betydning den næste, når det sættes i samspil med nyerkendt viden. Dermed er forskningsfriheden 

essentiel for kontinuerlig vidensbaserede innovation. Fri forskning bidrager altså i høj grad til 

samfundets udvikling og det kan undre, hvorfor den skal indskrænkes, selvom dens rolle i 

innovationen kan forekomme mere implicit overfor den mere umiddelbart anvendelige forskning. 

 

9.3 Kortsigtet strategi med langsigtede konsekvenser 

 

For at gøre Danmark innovativt og konkurrencedygtigt ønsker regeringen at forkorte afstanden 

mellem forskning og faktura og fordre resultatorienteret forskning. Midlet til dette synes at være 

kortsigtet forskning, hvor resultaterne er umiddelbare overskuelige.  

Overfor står den frie og mere langsigtede forskning. Denne har modsat ovennævnte ikke til hensigt 

at konkludere noget forudbestemt, som sigter efter at besvare et spørgsmål til direkte anvendelse.  

Det er imidlertid ikke muligt at vide sig sikker på, hvor de anvendelige emner kan lokaliseres. 

Derfor kan det diskuteres, hvorvidt den anvendelsesorienterede forskning alene kan fungere som 

grundlag for at skabe den nødvendige innovation. 

 

Anvendelsespotentialet udgør ikke den direkte motivation hos den frie forskning. Det er imidlertid 

ikke ensbetydende med, at forskningen intet anvendelsespotentiale har. Anvendelsen er ikke 

nødvendigvis tydelig i umiddelbar forlængelse af de opnåede konklusioner. Den viden der kommer 

ud af denne type forskning har dog gang på gang vist sig nyttig til praktisk og erhvervsmæssig 

anvendelse (Fink et al, 2003: 19). I en artikel fra den aktuelle debat omkring ændringen af 
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Universitetsloven, argumenteres der for forskningsfrihed og dens nødvendighed, med et konkret 

eksempel om andelsforeningens innovative betydning for det danske landbrug, samfund og 

økonomi, som resultat af fri og utraditionel tankegang:  

 

”For at dette projekt skulle kunne lykkes, krævedes der – med et nutidigt udtryk – sociale 

kompetencer (…) Dem havde de ikke mindst fået gennem det grundtvigske frigørelsesprojekt samt 

det Grundtvig-Kold’ske uddannelses- og dannelsesprojekt med den frie tanke og det levende ord 

som centrale grundpiller.” (Ræson, 2007). 

 

Den frie tanke tillægges således stor betydning i forhold til innovationen i kølvandet på 

andelsforeningernes opståen. Dette har ifølge artiklen været med til at skabe grundlaget for det 

velfærdssamfund vi har i dag. Sættes dette eksempel lidt på spidsen, kan der ses nogle paralleller 

mellem datidens ensidige satsning på jordbrug frem for animalsk landbrugsproduktion, og 

regeringens oplæg til ensidig satsning på anvendelsesorienteret forskning i tæt samspil med 

erhvervslivet. Dette skal ses i forhold til, at forskningen skal bidrage positivt til 

samfundsøkonomien. Viden bliver fremlagt som en af vores vigtigste ressourcer, men hvis der for 

ensidigt satses på det der umiddelbart er anvendeligt for erhvervslivet, kan det have negative 

konsekvenser i fremtiden. Hvis efterspørgsel efter den opprioriterede viden forsvinder, eller 

konkurrencen fra udlandet er for hård, står Danmark med en snæver universitetsforskning, der kun 

er anvendelig i en meget smal kontekst. Dermed kan det i det lange løb være til skade for dansk 

samfundsøkonomi. Selvom dette eksempel er et ”worst case scenario” klargør det tydeligt, hvilke 

risici der er forbundet med kontinuerlig begrænsning af forskningsfriheden. 

I forhold til, hvorvidt andelsbevægelsen kunne være opstået som resultat af strategisk funderet, 

programbaseret eller erhvervsfinansieret forskning, og dermed uden om det frie forskningsvalg, må 

svaret være, at det kunne den højst sandsynligt. Ligeledes har den også taget udgangspunkt i 

konkret anvendelse og i landbrugets interesser. I denne kontekst er det imidlertid metoden, der skal 

slås på. Muligheden for at tænke i alternative baner, som ikke er gængse eller afprøvede, uden 

ekstern og irrelevant indblanding. Denne metodiske frihed synes svær at beskytte i den tætte og 

klart anvendelsesorienterede forskning, da samarbejdet med erhvervslivet, analyseopgaverne og de 

konkret udstykkede myndighedsopgaver ikke tillader processen samme grad af autonomi som det er 

tilfældet i den helt frie forskning. I ovenstående kan der ses som et eksempel på fri forskning der er 

direkte anvendelig. I forlængelse heraf må det derfor ses som paradoksalt, når der i en nutidig 
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kontekst satses så ensidigt på den strategiske og anvendelsesorienterede forskning som tilfældet er. 

Ikke mindst når formålet med dette er at bidrage til fremme af dansk økonomi og innovation af det 

danske samfund i en globaliseret verden. 



 71 

10.0 Litteraturliste 

 

Bøger: 

Bogason, Peter (1989): Nyinstitutionalismen set med Politologiske Briller, i Institutionalismen i 

samfundsvidenskaberne, Knudsen (Red.), Samfundslitteratur, Frederiksberg C,  

ISBN 87-593-0221-6 

 

Buch-Hansen, Hubert & Nielsen, Peter: Kritisk Realisme (2005), Roskilde Universitetsforlag, 

Frederiksberg C, ISBN 87-7867-303-8 

 

Jespersen, Jesper: Kritisk Realisme – teori og praksis i Fuglsang, Lars og Olsen, Poul Bitsch (eds) 

(2004): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg C, 

ISBN 87-78-67278-3 

 

March, James G. (1995): Fornuft og Forandring, Samfundslitteratur, Frederiksberg C, ISBN 87-

593-0511-8 

 

North, Douglas (1990): Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge, 

Cambridge University Press, ISBN 0-521-39734-0 

 

Nygaard, Claus: Kritisk realisme som paradigme for forskning i forretningsrelationer, i Nygaard, 

Claus (ed.): Samfundsvidenskabelig analysemetode (2005), Samfundslitteratur, Frederiksberg C, 

ISBN 87-593-1022-7 

 

Peters, Guy B. (1996): Institutionalism Old and New, i R. E. Goodin and H.-D. Klingenmann (ed.) 

A handbook of political science, Oxford University Press, Oxford, ISBN 0198280157  

 

Peters, Guy B. (1999): Institutional Theory in Political Science, Continuum, London, ISBN 0 8264 

5276 0 

 



 72 

Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (eds): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog 2. 

oplag (2004), Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg C, ISBN 87-7867223-6 

 

Sayer, Andrew (1992): Method in Social Science, Routledge, London EC4P 4EE, ISBN 0-415-

07607-2 

 

Fink, Hans et al (2003): Universitet og videnskab, Hans Reitzels Forlag, København K, ISBN 87-

412-0276-7 

 

Rapporter: 

Regeringens Globaliseringsstrategi, 2006: Fremgang, fornyelse og Tryghed, Strategi for Danmark i 

den Globale Økonomi, Regeringen april 2006 

 

NOU, 2006: Akademisk Frihet – Individuelle Rettigheter og Institusjonelle Styringsbehov, 

Utredning fra et utvalg under Utdannings- og forskningsdepartementet, Avgitt til 

Kunnskapsdepartementet, 2. oktober 2006, ISBN 82-583-0904-8 

 

KVL, 2005: Mod en Bæredygtig Fremtid, En Strategi for 2006-2010  

 

KVL, 2006: KVLs udviklingskontrakt 2006-2008 

 

Praksisudvalget, 2007: Den akademiske frihed set i forhold til 

sektorforskning/Myndighedsberedskab, Københavns Universitet 

 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2006: Nyt danmarkskort på universitets- og 

forskningsområdet 

 



 73 

Artikler: 

Lise Richter, 16.02.07: Nyt lovforslag: oppositionen: ny fusionslov truer forskningsfriheden, 

Information, Informedia, artikel-id: e08b0619 

 

Kristensen, Catharina Juul, 2006: Kvalitative forskningsinterviews med enkeltpersoner – særligt 

professionelle. Artikeludkast 

 

March, James G. & Johan P. Olsen, (1989): Rediscovering Institutions, New York, Free Press 

 

March, James G. & Johan P. Olsen (1996): Institutional perspectives on political institutions, I 

Governance 9 

 

Internetsider: 

Det Forskningspolitiske Råd, 2005: 

http://www.globalisering.dk/multimedia/Det_Strategiske_Forskningsr_d.pdf (02.05.07) 

 

Folketinget, 2007:  

http://www.folketinget.dk (22.05.07)  

 

FOI a, 2007:  

http://www.foi.life.ku.dk/Om_instituttet/Vedtægt.aspx (30.04.07) 

 

FOI b, 2007:  

http://foi.life.ku.dk/OM_instituttet/Bestyrelse.aspx  (30.04.07) 

 

Universitetslov a, 2007:  

http://www.ku.dk/regel/1/005.html (21.03.07) 

 

Universitetslov b, 2007:  

http://www.folketinget.dk/?/samling/20061/MENU/00000002.htm (22.05.07) 

 

Sektorforskningsloven, 2004:  



 74 

http://147.29.40.90/_LINK_0/0&ACCN/A20040032630 (15.05.07) 

 

EU 2007:  

http://ec.europa.eu/research/leaflets/enlargement/page_56_da.html (24.05.07) 

 

Forskningspolitisk arkiv 1:  

http://forskningsfrihed.blogspot.com/2007/03/angreb-p-universiteternes-uafhngighed.html 

(14.03.07)  

 

Forskningspolitisk arkiv 2:  

http://forskningsfrihed.blogspot.com/2007_03_01_archive.html (27.05.07) 

 

Ræson, 2007:  

http://www.raeson.dk/jcjhimom030507pdf.pdf  (27.05.07) 

 



 75 

Bilag 1: Interviewguide 
 

Model-forklaring 

Modellen tager udgangspunkt i problemformuleringen og er opbygget i tre kolonner. Den første 

repræsenterer vores erkendelsesspørgsmål, altså de spørgsmål vi skal søge besvaret, for at kunne 

komme ned i de strukturer, kræfter og mekanismer, der eksisterer i forskningens vilkår, og 

konstitueres gennem den allerede delvist iværksatte universitetsreform.  

Den anden kolonne rummer vores forskningsspørgsmål, der skal føre vores erkendelsesspørgsmål 

ud i flere dimensioner, med henblik på at problematisere eller spørge ind til forskellige aspekter af 

det erkendelsesspørgsmål, der tages udgangspunkt i. Der er altså ikke tale om færdige formuleringer 

der skal bruges i vores interviews, men snarere om en første fase af den interviewrelaterede 

erkendelsesproces. 

Tredje og sidste spalte rummer vores interview-fikspunkter,, der først og fremmest er konkrete 

formuleringer af vores forskningsspørgsmål og som rent praktisk skal støtte intervieweren i det 

semistrukturerede interview. Der er altså tale om en række spørgsmål, der skal søges besvaret mere 

eller mindre specifikt, da det vil sikre besvarelse af vores erkendelsesspørgsmål, der som tidligere 

nævnt udgør det nødvendige grundlag for at besvare vores problemstilling. Modellen fungerer som 

en samlet interviewguide, der vil altså ikke blive uarbejdet en separat for hver af interviewende. 

 

Erkendelsesspørgsmål Forskningsspørgsmål Interview-fikspunkter 

1 - Hvad er forskningsfrihed? 

 

 

• Hvad er forskerfrihed 

frihed fra og frihed til? 

 

• Hvilke værdier og ideer 

ligger til grund for 

forskningsfriheden? 

• Hvorfor synes du 

forskningsfrihed er 

vigtigt? 

2 – Hvilke elementer af 

universitetsreformen influerer 

forskningsfriheden?  

 

• Hvad betyder det for 

forskningen på 

universiteterne at de skal 

varetage 

sektorforskning? 

• Hvilke elementer af 

universitetsreformen 

spiller såvel positivt 

som negativt ind på 

forskerfriheden? 
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• Hvad betyder det for den 

enkelte forsker? 

3 – Hvilke forbehold er 

nødvendige for at værne om 

forskningsfrihed? 

 

 

 

• Hvilke forhold er 

nødvendige for at der er 

tale om 

forskningsfrihed? 

 

• Kan det lade sig gøre at 

skabe disse forhold efter 

universitetsreformens 

fuldbyrdede 

iværksættelse? 

 

• Er det utopisk at have 

en uafhængig forskning 

i et land hvor staten 

finansierer 

grundforskningen? 

• Hvad gør bestyrelsen for 

at varetage forskerens 

mulighed for at forske 

frit? 

 

• Hvad kan den enkelte 

forsker gøre for at 

værne om 

forskningsfriheden? 

4 – Hvad betyder 

sektorsammenlægningen for 

grundforskningen? 

• Hvilke grundlæggende 

forskelle er der på 

vilkårene for 

grundforskning og 

sektorforskning? 

  

• Hvad betyder 

sammenlægningen for 

forskningsbudgetterne 

og prioriteringen af de 

to typer forskning? 

 

• Hvem bestemmer 

• Hvad betyder sektor-

sammenlægningen for 

administrationen af 

grundforskningen? 

 

• Hvad vil sektor-

sammenlægningen 

betyde for den enkelte 

forsker? 

 

• Hvor stor indflydelse 

har bestyrelsen på de 

forskningsstrategier der 
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prioriteringen? 

• Hvilke præferencer har 

bestyrelsen i forhold til 

instituttets 

arbejdsopgaver?  

 

• Hvilke reaktioner har 

sektorsammenlægning-

en fremkaldt på det 

biovidenskabelige 

fakultet? 

vedtages på de enkelte 

fakulteter? 

5 – Hvad betyder den øgede 

inddragelse af private 

investorer for 

grundforskningen? 

• Hvad er forskellen på 

en offentlig og en privat 

finansiering af 

forskning? 

 

• Kan forskning være 

uafhængig af dens 

finansiering? 

 

• Hvad vejer tungest, 

ansvaret overfor 

forskningen eller 

investoren? 

• Hvordan har 

samarbejdet mellem 

grundforskningen og 

private investorer indtil 

videre fungeret? 

 

• Hvilken betydning har 

privat finansiering for 

grundforskningen på 

universiteterne? 

 

• Hvordan stemmer 

forskningens interesser 

overens med de private 

aktørers? 

 

• Hvordan stemmer den 

enkelte forskers 

interesser overens med 

de private aktørers? 
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• Hvordan stemmer 

bestyrelsens interesser 

overens med de private 

aktørers? 

6 – Hvorvidt kan 

universitetsreformen ses som 

tjenende samfundets og 

forskningens interesser? 

• Globaliseringsstrategien 

som dominerende 

faktor i reformen? 

 

• Hvad siger erfaringerne 

omkring hvordan 

forskningen bedst tjener 

samfundets interesser? 

 

• Kobling mellem det 

forskningspolitiske råds 

anbefalinger og det 

endelige resultat? 

 

• Bestyrelsens påvirkning 

på reformens virke på 

instituttet? 

 

 

• Hvordan tjener 

forskningen bedst 

samfundet? 

 

• Hvad er bedst ved 

universitetsreformen? 

 

• Hvad er værst ved 

universitetsreformen? 

 

• Hvilke muligheder 

mener du reformen vil 

give forskning på 

længere sigt? 

 

• Er der plads til 

forskning uden direkte 

anvendelsesmuligheder 

i reformen? 

 

• I hvilken grad har 

universitetsreformen 

fulgt det forsknings- 

politiske råds 

anbefalinger? 

 

 


