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Forord

Det er en glæde for os at præsentere Danmarks Forsknings- og Innova-
tionspolitiske Råds (DFiR) første årsrapport. Rådet blev etableret den 1. 
april 2014 med ansvaret for at give uafhængig og uvildig forsknings- og 
innovationspolitisk rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren 
og andre. Med det nye råd er der sket et systemskifte i flere henseender. 
For det første er ansvaret for rådgivningen samlet i ét råd. Hidtil var den 
forskningspolitiske og innovationspolitiske rådgivning adskilt. For det 
andet er rådet bredere sammensat i forhold til kompetencer og erfaringer 
end tidligere, og rådet har fået stillet ressourcer til rådighed, således det 
er muligt at gennemføre selvstændige analyser. Endelig har ændringerne 
i forsknings- og innovationssystemet per 1. april 2014 medført en højere 
grad af armslænge, da der nu er en klarere rolleopdeling mellem rådgiv-
ning på den ene side og udmøntning af midler på den anden side.  

Med etablering af et nyt råd, nye medlemmer udpeget og ændrede rammer 
har DFiR i 2014 fokuseret på at skabe rammerne for sit eget virke. De tre 
pejlemærker, som rådet indarbejder i alle opgaver, er udfoldet i kapitel 1 i 
nærværende årsrapport: DFiRs arbejde skal have en international tilgang, 
en evidensbaseret tilgang og en holistisk tilgang. De tre pejlemærker skal 
underbygge kvalitet, relevans og troværdighed af DFiRs arbejde. De æn-
drede rammer for rådets arbejde medfører, at rådet tager nogle få opgaver 
op og behandler dem i dybden. Det betyder også, at der for årsrapport 2014 
ikke vil være en egentlig afrapportering af færdige projekter. Årsrapport 
2014 er derimod en præsentation af rammer og virke for det nye DFiR og 
en præsentation af status for de to hovedprojekter, som DFiR igangsatte i 
2014: ’Viden i Verdensklasse’ (kapitel 2) og ’Den forskningsbaserede viden i 
politikudvikling’ (kapitel 3). Fra de foreløbige præsentationer af projekterne 
har vi erfaret, at der er en bred interesse for dem. Med denne årsrapports 
foreløbige status for projekterne inviterer DFiR til dialog om nogle væsentli-
ge udfordringer og potentialer i dansk forskning og innovation. 

Jens Oddershede 
Formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd 
maj 2014
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Dansk executive summary 

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2014

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) blev etableret 
den 1. april 2014. Rådet er født med ansvar for at give uddannelses- og 
forskningsministeren og andre uafhængig og sagkyndig rådgivning om 
forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau. Ansvaret 
omfatter både den forskningspolitiske og innovationspolitiske rådgivning, 
der tidligere var placeret i henholdsvis Danmarks Forskningspolitiske Råd 
og Rådet for Teknologi og Innovation.

DFiR har i 2014 være i en opstartsfase, hvor rådet dels har identificeret sit 
fokus, virke og arbejdsform og dels sat to større projekter i søen. Års-
rapporten 2014 er for det første en introduktion til det nye DFiR. For det 
andet giver årsrapporten en status for de to større projekter, som rådet 
har igangsat. Ingen af de to projekter blev afsluttet i 2014, og årsrapporten 
indeholder derfor ikke konklusioner, afrapporteringer eller anbefalinger 
for projekterne. 

Det nye DFiR
DFiR skal fremme dansk forskning og innovation til gavn for samfundet, 
herunder fremme dansk forskning og innovation i en international sam-
menhæng. Det skal rådet gøre ved at yde saglig og uafhængig rådgivning. 
I opstartsfasen har rådet identificeret tre gennemgående tilgange til sit 
arbejde. 

Kapitel 1 ’Viden i spil’ omhandler det nye DFiR og de tre grundprincipper 
for rådets arbejde uddybes. Principperne er:

En international tilgang
DFiR har en særlig forpligtelse til at vurdere udfordringer, behov og posi-
tionering af dansk forskning og innovation i en international kontekst. Det 
fremgår af lov om forskningsrådgivning, der regulerer DFiR. Kvaliteten 
af dansk forskning og innovation defineres og påvirkes af international 
udvikling. Rammebetingelser for forskning og innovation er i stigende grad 
internationale, og et snævert nationalt perspektiv på problemstillinger er 
derfor begrænsende. En international tilgang er derfor et grundlæggende 
princip i alle aspekter af DFiRs arbejde. 
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En evidensbaseret tilgang
DFiR skal yde uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologi-
udvikling og innovation på overordnet niveau. Rådgivning skal være baseret 
på dokumentation, undersøgelser, analyser eller evalueringer. DFiR vil 
inddrage eksisterende analyser, statistik og data sammenholdt med de 
analyser, som DFiR har fået mulighed for selv at få udført. DFiR vil typisk 
inddrage flere typer data og analyser for at få kvalificeret viden forud for 
rådgivning om et område. 

En holistisk tilgang
DFiR rådgiver om rammebetingelserne for dansk forskning og innovation. 
Sammenhæng i forståelsen af forskning og innovation skal styrkes. Derfor 
behandler rådet alle emner i et helhedsperspektiv, hvor det er de samlede 
værdikæder, der har rådets opmærksomhed. Det er ikke isolerede nedslag 
i forsknings- og innovationslandskabet. Rådet inddrager både en forsk-
nings- og innovationspolitisk vinkel i sit arbejde. 

Viden i Verdensklasse
Kapitel 2 præsenterer status på DFiRs projekt ’Viden i Verdensklasse’. 
Rådet er blevet inspireret af debatten om årsagerne til dansk forsknings 
fremragende niveau i international sammenhæng. DFiR ønsker dels at 
tilvejebringe bedre viden om, hvorfor dansk forskning har været i en relativt 
mere positiv udvikling end forskningen fra en række andre lande. Samtidig 
ønsker rådet at få en bedre forståelse af, hvordan det egentligt går med 
innovation i Danmark på et internationalt niveau. 

DFiR har blandt andet i dialog med en række aktører formuleret fem hypo-
teser, der måske kan være med til at forklare den relativt positive udvikling 
i dansk forskning. Hypoteserne handler om; 1) at vi i Danmark har ramt 
en hensigtsmæssig balance mellem basismidler og eksterne midler til 
forskning, 2) at vi i Danmark relativt tidligt har været med til at understøtte 
excellence igennem centerdannelser, 3) at ph.d.-satsningerne spiller en 
vigtig rolle i Danmarks forbedrede forskningsperformance, 4) at ledelsen 
af forskning er blevet styrket samt 5) at dansk forskning er mere internati-
onalt orienteret end sammenlignelige lande. 

Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet har for DFiR udarbej-
det en analyse af dansk forsknings gennemslagskraft siden 1980’erne og 
sammenholdt denne med udviklingen i andre lande. Den overordnede kon-
klusion er, at dansk forskning i 1980’erne havde et faldende niveau, men 
fra 1990 og frem til i dag har niveauet være stigende. I det omfang hypote-
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serne kan belyses ved hjælp af bibliometriske data, er dette præsenteret 
i kapitel 2. Den samlede bibliometriske analyse findes som selvstændigt 
bilag til nærværende årsrapport. 

Den forskningsbaserede viden i politikudvikling
Relationerne mellem den forskningsbaseret viden og det omkringliggen-
de samfund er et kerneområde for DFiR. Forskningsbaseret viden skal 
omsættes bredt i samfundet. Der har været et mangeårigt og nødvendigt 
fokus på behov for samspil mellem den offentlige forskning og det private 
erhvervsliv, men forskningsbaseret viden skabes og anvendes også i og i 
samspil med andre dele af samfundet. DFiR præsenterer i kapitel 3 projek-
tet ’Den forskningsbaserede viden i politikudvikling’. Også her indsamles 
viden i et internationalt perspektiv, idet rådet i 2014 initierede en analyse af 
praksis for at anvende forskningsbaseret viden i nogle udvalgte ministerier 
i Storbritannien, Nederlandene, Finland og udvalgte generaldirektorater i 
EU-Kommissionen. 

Det helt centrale i DFiRs tilgang til denne undersøgelse er at belyse emnet 
ud fra ministeriernes efterspørgsel, behov og praksis frem for forsknings-
verdenens tilgang til at udbrede sin viden. 

Globalt er der i disse år fokus på brug af forskningsbaseret viden i poli-
tiske beslutningsprocesser. Fra internationale undersøgelser kan DFiR 
konstatere, at der er forskellige traditioner og muligheder for at anvende 
forskningsbaseret viden fra ministerium til ministerium og fra land til 
land, og at der i en række lande er et væsentligt større opmærksomhed på 
problemstillingerne end i Danmark. Det ser ud til, at det er en gennemgå-
ende udfordring i andre lande, om ministerierne har tilstrækkelig kapacitet 
til at kunne tilegne sig og omsætte forskningsbaserede resultater. I 2015 
afslutter DFiR projektet med en analyse af praksis i en række danske 
ministerier. 

Såvel projektet ’Viden i verdensklasse’ som ’Den forskningsbaserede viden 
i politikudvikling’ fortsætter ind i 2015, hvor de begge forventes afsluttet 
med afrapportering, konklusioner og eventuelle anbefalinger. 
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English Executive Summary 

2014 Annual Report of the Danish Council for Research and Innovation 
Policy

The Danish Council for Research and Innovation Policy (DFiR) was estab-
lished on 1 April 2014. The Council was set up charged with the responsi-
bility to provide the Minister for Higher Education and Science and others 
with independent and expert advice on research, technological develop-
ment and innovation at a system level. The responsibility comprises both 
the research policy and innovation policy advice, which was earlier placed 
on the Danish Council for Research Policy and the Danish Council for 
Technology and Innovation.

The DFiR was in a start-up phase in 2014 when the Council both identified 
its focus, sphere of activity and working methods and also launched two 
major projects. The 2014 annual report is first and foremost an introduc-
tion to the new DFiR. Secondly, the annual report is a progress report for 
the two major projects that the Council has initiated. Neither of the two 
projects was completed in 2014. Therefore, the annual report contains no 
conclusions, reports or recommendations for projects. 

The new DFiR
DFiR is meant to promote Danish research and innovation for the benefit of 
society. This includes the promotion of Danish research and innovation in 
an international context. The Council is to achieve this by providing objec-
tive and independent advice. In the up-start phase, the Council has identi-
fied three general approaches to its work. 

Chapter 1‘Knowledge to Action’ relates to the new DFiR, and three ap-
proaches for the work of the Council are set out in detail. These approaches  
are:

An international approach
The DFiR has a special obligation to assess challenges, needs and the po-
sitioning of Danish research and innovation in an international context. This 
appears from the Danish Act on Research Advisory System that regulates 
the DFiR. The quality of Danish research and innovation is defined and im-
pacted on by international interaction. Framework conditions for research 
and innovation are increasingly international. Therefore, a narrow national 



perspective of problems has a limiting effect. An international approach is 
a fundamental principle of all aspects of the DFiR’s work. 

An evidence-based approach
The DFiR is to provide independent and expert advice on research, tech-
nological development and innovation at an overall level. The advice is to 
be based on documentary evidence, surveys, analyses or evaluations. The 
DFiR will incorporate existing analyses, statistics and data combined with 
the analyses that the DFiR has had the opportunity to have carried out 
itself. The DFiR will typically incorporate several types of data and analyses 
in order to acquire qualified knowledge prior to offering advice regarding 
an area. 

A holistic approach
The DFiR renders advice on framework conditions for Danish research and 
innovation. The understanding of the interrelationship between research and 
innovation needs to be strengthened. Therefore, the Council considers all 
subjects in a holistic perspective. The Council focuses on the overall value 
chains, not on isolated probes in the research and innovation landscape. The 
Council incorporates both a research and innovation angle in its work. 

World Class Knowledge
Chapter 2 is a progress report on the DFiR project ‘World Class Know-
ledge’. The Council has been inspired by the debate on the reasons for 
the outstanding level of Danish research in an international context. The 
DFiR wants to obtain better knowledge of why Danish research has expe-
rienced relatively more positive development than research in a number 
of other countries. At the same time, the Council wants to gain a better 
understanding of what is actually the situation with regard to innovation in 
Denmark compared to an international level. 

In a dialogue with a number of actors, the DFiR has e.g. formulated five hy-
potheses that may contribute to explaining the relatively positive develop-
ment in Danish research. The hypotheses are: 1) that in Denmark we have 
struck an expedient balance between basic funding and external funding 
for research, 2) that in Denmark we have from a relatively early point in 
time contributed to supporting excellence through the creation of Centres 
of Excellence, 3) that the effort to boost PhD education plays an impor-
tant role in Denmark’s improved research performance, 4) that research 
management has been strengthened and 5) that Danish research is more 
internationally oriented than other countries. 
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The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy, Aarhus 
University, has performed an analysis for the DFiR of the impact of Dan-
ish research since the 1980s and compared the development with that of 
other countries. The overarching conclusion is that the standards of Dan-
ish research declined in the 1980s, but from 1990 and till today standards 
have improved. To the extent that hypotheses can be illustrated by means 
of bibliometric data, this is presented in Chapter 2. The entire bibliometric 
analysis is attached to this annual report as an independent annex. 

Research-Based Knowledge in Policy Formation
The relation between research-based knowledge and the surrounding so-
ciety is a key area for the DFiR. Research-based knowledge must be trans-
ferred broadly into society. There has been a long-standing and necessary 
focus on the need for interaction between public research and private com-
panies. However, research-based knowledge is also created and applied in 
other parts of society and in interaction with these. In Chapter 3, the DFiR 
presents the project ‘Research-Based Knowledge in Policy Formation’. 
This is also a matter of collecting knowledge in an international perspec-
tive: in 2014, the Council initiated an analysis of practice regarding the ap-
plication of research-based knowledge in selected government ministries 
in the UK, the Netherlands, Finland, and selected directorates-general of 
the EU Commission. 

It is key to the DFiR’s approach to this survey to cast light on the subject on 
the basis of the ministries’ demand, needs and practice rather than on the 
research world’s approach to disseminating its knowledge. 

Globally, there is a focus these years on the use of research-based know-
ledge in political decision-making processes. Against the background of 
several international surveys, the DFiR has noted that there are different 
traditions and opportunities for making use of research-based knowledge 
from one government ministry to another and from one country to another. 
Furthermore, in a number of countries there is considerably more aware-
ness of the problems than in Denmark. It seems to be a general challenge 
in other countries whether the ministries have sufficient capacity to ac-
quire and transfer research-based findings. In 2015, the DFiR will finalise 
the project with an analysis of practice in a number of Danish government 
ministries. 

Both projects: ‘World Class Knowledge’ and ‘Research-Based Knowledge 
in Policy Formation’ will continue in 2015 when both are expected to be 
completed with reports, conclusions and potential recommendations. 

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD 11
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2 Viden i spil  

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) er en nyskabel-
se. Rådet blev etableret som et element i den politiske aftale om etablerin-
gen af Danmarks Innovationsfond fra oktober 2013. Den 1. april 2014 blev 
DFiR en realitet. Rådet skal rådgive regeringen om udviklingen af dansk 
forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet. Det er 
opgaver, der tidligere var placeret hos henholdsvis Danmarks Forsknings-
politiske Råd og Rådet for Teknologi og Innovation. 

I 2001 blev ressortområdet for forskning og videnbaseret innovation samlet 
i ét ministerium sammen med videregående uddannelser. Videnskabsmini-
steriet er i dag afløst af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor den 
såkaldte videntrekant – koblingen mellem forskning, innovation og vide-
regående uddannelser – fortsat er forankret. Den uafhængige og uvildige 
forsknings- og innovationspolitiske rådgivning til regering og Folketing er 
imidlertid først i 2014 samlet i ét organ: DFiR. 

Udover et nyt mandat, der dækker såvel forskning som innovation, er 
sammensætningen af de ni medlemmer af DFiR anderledes, end det var 
tilfældet i Danmarks Forskningspolitiske Råd og Rådet for Teknologi og 
Innovation. Et flertal af medlemmerne skal være anerkendte forskere eller 
forskningskyndige, og rådet skal i øvrigt også repræsentere erfaring med 
forskning, teknologiudvikling i offentlig og privat regi, herunder offent-
ligt-privat forsknings- og innovationssamarbejde, anvendelse og kom-
mercialisering af forskningsresultater, teknologiudvikling og innovation i 
det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder, og 
forskning, teknologiudvikling og innovation i internationalt regi. Sammen-
sætningen af rådsmedlemmer er således i dag bredere, end det har været 
tilfældet i de to forudgående råd.

Blandt rådets ni medlemmer, som uddannelses- og forskningsministeren 
i foråret 2014 udpegede til at træde ind i DFiR, havde blot ét medlem forud 
for udpegningen været medlem af Danmarks Forskningspolitiske Råd. Det 
var således på alle måder et nyt råd, der satte sig i sadlen i foråret 2014. 
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Opstart i 2014
Uddannelses- og forskningsministeren, enhver anden minister og Folke-
tinget kan anmode DFiR om forsknings- og innovationspolitisk rådgivning, 
og rådet kan rådgive på eget initiativ. I opstartsfasen har det været vigtigt 
for rådet at identificere de særlige sigtelinjer, som skulle være centrale i 
DFiRs arbejde med at yde politisk rådgivning. Formålet er overordnet at 
fremme dansk forskning og innovation til gavn for samfundet såvel som 
i international sammenhæng at fremme dansk forskning og innovations 
konkurrenceevne. 

Uafhængighed
DFiR er et uafhængigt råd. Formand og medlemmer er udpeget i deres 
personlige egenskab og ikke som repræsentanter for institutioner, organi-
sationer eller interessegrupper. Når DFiR kan yde rådgivning på eget initi-
ativ, har rådet dermed en forpligtelse til at behandle de emner, som rådet 
selv vurderer for visionære, presserende eller nødvendige for at fremme en 
positiv udvikling af dansk forskning og innovation. DFiR afgrænser ikke sin 
rådgivning til den aktuelle forsknings- og innovationspolitiske dagsorden. 
Rådet skal netop rejse de problemstillinger, der vurderes at have betydning 
fremadrettet, men som ikke endnu er italesat i den aktuelle forsknings- og 
innovationspolitiske debat. 

DFiRs rolle som uafhængig forsknings- og innovationpolitisk rådgiver un-
derstreges også af, at rådet ikke træffer beslutning om eller fordeler midler 
til forskning og innovation. Det sikrer, at rådets holdninger og vurderinger 
ikke vil være influeret af egeninteresser i forhold til en mulig ressource-
mæssig gevinst af en given rådgivning. Der er således etableret en effektiv 
armslængde mellem det råd, der rådgiver om forsknings- og innovations-
politik og de råd, der fordeler midlerne til samme formål. DFiRs ansvar er 
et helhedsperspektiv på det danske forsknings- og innovationssystem. 

DFiRs arbejdsprincipper
Med henblik på at identificere en fælles ramme og koncept for sit arbejde 
har DFiR i opstartsfasen identificeret nogle centrale principper, som rådet 
benytter sig af i sit arbejde og i den rådgivning, som rådet yder. 
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En international tilgang
DFiR har en helt særlig forpligtelse til at vurdere udfordringer, behov og 
positionering af dansk forskning og innovation i en international kontekst. 
Det fremgår af lov om forskningsrådgivning. DFiR er også forpligtet til i sin 
rådgivning at inddrage relevante nationale og internationale erfaringer og 
tendenser. Endelig skal rådet i sin årlige årsrapport give sine vurderinger 
og anbefalinger til den generelle udvikling af dansk forskning, teknologi-
udvikling og innovation, herunder kvalitet i international sammenhæng og 
samfundsmæssig relevans. 

En grundlæggende forståelse og vurdering af dansk forskning og innovati-
on i en international kontekst er altså et helt centralt element for DFiR. Og 
DFiR er grundlæggende enig i nødvendigheden af at forstå dansk forskning 
og innovation i global kontekst. DFiR har således truffet beslutning om, at 
alle opgaver, som rådet beslutter sig for at løfte, eller som rådet bliver an-
modet om at yde rådgivning om, skal vurderes i et internationalt perspek-
tiv. På hvilken måde rådet vil arbejde ud fra et internationalt perspektiv, 
kan variere fra projekt til projekt. For DFiR er det afgørende arbejdsprincip 
at sikre en international tilgang og forståelse i alle opgaver. Kvaliteten 
af dansk forskning og innovation defineres og påvirkes af international 
interaktion. Rammebetingelser er desuden i stigende grad internationale, 
hvorfor et snævert nationalt perspektiv på problemstillinger ofte vil give 
et begrænset og til tider skævvredet billede af virkeligheden. Derfor er en 
international tilgang et helt grundlæggende princip i alle aspekter af DFiRs 
arbejde. 

En evidensbaseret tilgang
DFiR skal yde uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknolo-
giudvikling og innovation på overordnet niveau, og rådgivningen skal være 
baseret på dokumentation, undersøgelser, analyser eller evalueringer om 
forskning, teknologiudvikling og innovation. Med etableringen af DFiR skete 
der en styrkelse af rammen for at rådgive på baggrund af dokumentation, 
undersøgelser, analyser eller evalueringer, da rådet har fået tilført midler, 
der muliggør udarbejdelsen af specifikke udredninger eller analyser, der 
kan danne grundlag for rådets arbejde og rådgivning. Rådet har således 
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både mulighed for at inddrage eksisterende analyser og data og for at 
iværksætte egne analyser. I arbejdsformen ligger også, at rådet typisk vil 
inddrage flere typer data og analyser for at få kvalificeret viden forud for 
rådgivning om et område. Denne tilgang vil betyde, at DFiRs projekter vil 
blive omfattende og dybdegående og vil strække sig over længere tid.

En holistisk tilgang
Det centrale fokus for DFiRs rådgivning er rammebetingelserne for dansk 
forskning og innovation. Rådet forholder sig ikke til forsknings- eller 
innovationsfaglige problemstillinger. Rådet har truffet beslutning om, at de 
emner, som rådet tager op, skal behandles i et helhedsperspektiv, der har 
både et forsknings- og et innovationspolitisk perspektiv. Det er de samlede 
værdikæder, der har rådets opmærksomhed – ikke isolerede nedslag. Væl-
ger DFiR et specifikt emne ud, vil det skulle ske i et helhedsperspektiv. I 
ethvert emne er det således vigtigt for rådet at søge at kvalificere behand-
lingen bedst muligt ved at belyse emnet i en helhed, fra flere vinkler og 
ikke isoleret fra sammenhængende faktorer. Med udgangspunkt i sine tre 
overordnede principper glæder DFiR sig over at have fået et bredere man-
dat for sin rådgivning. Det muliggør netop i højere grad at belyse emner i 
et helhedsperspektiv. En ofte fremført afgrænsning af enten forskning eller 
innovation er i DFiRs optik en kunstig adskillelse. Der bør ikke være mod-
sætninger mellem forskningen på den ene side og innovation / omsætning 
af viden på den anden. De bør være hinandens forudsætninger. 

I 2014 besluttede rådet at udvikle nye kommunikationsplatforme, der 
skal fremme, at DFiR løbende kan afrapportere og være i dialog med 
interessenter om egne projekter såvel som andre aktuelle forsknings- og 
innovationspolitiske emner. Fra 2015 vil rådet således løbende 1) udgive 
DFiRbrief, der er korte notatformspræsentationer af rådets arbejde og 
overvejelser og 2) drøfte aktuelle forsknings- og innovationspolitiske em-
ner via Twitter.

Sigtelinjer i DFiRs arbejde
Med sit nye mandat i erindring og nogle klare principper for tilgangen til sit 
arbejde, vil DFiR søge at bidrage til kvalitet, udvikling, omsætning, værdi 
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af, konkurrenceevne og anvendelse af dansk forskning og innovation. Rå-
dets medlemmer repræsenterer en bred vifte af erfaringer inden for dansk 
og international forskning og innovation, og med en mangfoldig praksiser-
faring fra sektoren har rådet samlet set en unik mulighed for netop at give 
sine betragtninger og anbefalinger til forbedret samspil og nytte af dansk 
forskning og innovation. 

Det sker med sans for såvel forskningens som innovationens præmisser. 
Værdi i dansk forskning og innovation skabes ikke i en lineær proces fra 
offentlig forskning til innovation i det private erhvervsliv. Viden kommer 
i spil gennem et væld af aktører, og værdiskabelse påvirkes af en række 
rammebetingelser og virkemidler. Med DFiRs brede og holistiske tilgang 
er det naturligt at fremme – og forvente – at dansk forskning og innovation 
kan skabe værdi på flere niveauer i samfundet. Det handler også om at 
sammentænke rammebetingelserne for forskningen og værdiskabelsen i 
samfundet.

For DFiR er det endvidere væsentligt at understrege, at udveksling af viden 
mellem forskning og omverdenen skal fungere på mange andre niveauer 
end i omsætning af viden i det private erhvervsliv. Det er helt afgøren-
de, at vore virksomheder i videst muligt omfang understøttes i at skabe 
værdi af forskningsbaseret viden. Men udvekslingen af viden i forhold til 
det omgivende samfund skal fremmes på en række andre områder også. 
Det styrker værdien i samfundet, og det er DFiRs klare overbevisning, at 
kvaliteten af forskningen styrkes, når der er efterspørgsel efter den, og 
videnskabelige medarbejdere er i dialog og samarbejde med relevante dele 
af samfundet. 

Om forskningsbaseret viden i politikudvikling
Forskning og innovation er den sammenhængende akse i DFiRs virke og 
rådgivning. Sammenhæng, samspil og omsætning af viden i og til samfun-
det sker i høj grad mellem den offentlige forskning og det private erhvervs-
liv. Men det sker imidlertid også på en lang række andre områder. Eksem-
pelvis kan forskningsresultater have stor betydning for måden, vi indretter 
vores samfund på, når den indgår som et element i politikdannelse. 
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Netop forskningens betydning for politikudvikling var et emne, da DFiR i 
juni 2014 var vært for en session på den store internationale konference 
ESOF (Euroscience Open Forum), der blev afholdt på dansk grund. Ses-
sionen handlede om nye tendenser i international forskningspolitik, hvor 
der blandt andet var internationale indlæg om forskeres rolle og ansvar i 
samfundsudviklingen.1

Debatten om, hvordan videnskab i højere grad kan inddrages i samfunds-
udviklingen, og hvordan anvendelse af videnskabelige resultater i politik-
udvikling bør understøttes, gjorde det klart for DFiR, at vi i Danmark ikke 
har haft tilstrækkeligt fokus på omsætning af viden til gavn for politikud-
vikling. 

Sessionen ’New Trends in International Science Policy’ efterlod spørgsmål 
om, hvorvidt organiseringen af den forskningsfaglige rådgivning i Danmark 
på alle områder er hensigtsmæssig i forhold til, at der er et stigende behov 
for videnskabelig rådgivning inden for et bredt felt af emner, hvor staten i 
stigende omfang skal være rustet til at agere hurtigt og effektivt i en globa-
liseret verden. 

DFiR fandt, at sessionen gav inspiration til de mange forskere, politike-
re, embedsmænd og journalister, der var til stede på dagen. Interessen 
for sessionen og de spørgsmål og dilemmaer, der blev drøftet, har været 
medvirkende til, at DFiR som et af sine to flagskibsprojekter i 2014 valgte 
at beskæftige sig med emnet. Projektet handler om, hvordan vi i Danmark 
inddrager og gør nytte af forskningsbaseret viden, når politik udvikles. 
Kapitel 3 i nærværende årsrapport omhandler dette arbejde. 

Om viden i verdensklasse
Det andet flagskibsprojekt, som rådet har igangsat i 2014, handler om, at 
vi i Danmark er nødt til at have et bedre kendskab til, hvad der er årsager-
ne til, at dansk forskning og innovation – ud fra en række internationalt 
anerkende parametre eller indikatorer – står stærkt. Særligt har dansk 
forskning i de seneste år været fremhævet som bemærkelsesværdig 
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god i en international kontekst. For DFiR er det vigtigt, at vi har et bedre 
kendskab til, hvad der har medført denne udvikling. Et sådant projekt, der 
søger at afdække grunde til dansk performance inden for forskning og 
innovation, er tænkt fremadrettet. Har vi en bedre viden om grundene til, 
at kvaliteten af dansk forskning og innovation er øget, er det i den fremad-
rettede udvikling af dansk forskning og innovation helt centralt, at sådanne 
succeselementer indtænkes. Kapitel 2 omhandler dette projekt.   

Begge projekter er sat i søen i 2014. Det er store projekter, der vil indehol-
de delprojekter, og begge projekter afsluttes således først med udgangen 
af 2015. Denne årsrapport præsenterer derfor status for det foreløbige 
arbejde med de to projekter, herunder nogle foreløbige resultater. De fore-
løbige resultater er med til at skærpe rådets arbejde og fokus. En egentlig 
afrapportering på begge projekter og eventuelle anbefalinger fra rådet vil 
blive offentliggjort i 2015. 
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Dansk forskning er i den globale top, når det gælder både produktivitet og 
gennemslagskraft. Danmark placeres også godt, når man ser på Inno-
vation Union Scoreboard 2014, hvor Danmark kommer ind på en 2. plads 
og betegnes ’innovation leader’. Men hvad er egentlig årsagerne til, at det 
tilsyneladende går så godt for dansk forskning og innovation? Det vil DFiR 
undersøge i projektet ”Viden i Verdensklasse”. 

I de seneste par år har der været en grundlæggende debat om, hvad der 
er årsagerne til dansk forsknings succes målt på produktivitet og gen-
nemslagskraft i en international sammenhæng. Debatten blev igangsat i 
forbindelse med en svensk undersøgelse, der søgte forklaringer på svensk 
forsknings relative tilbagegang i forhold til banebrydende forskning.2 I 
artiklen ’Fostering breakthrough research: A comparative study’ blev det 
danske eksempel sat over for det svenske, og en række forskelle i forsk-
ningssystemet blev fremhævet som afgørende for, at dansk forskning 
klarede sig bedre end den svenske. 

I rapporten fremhæves gennemslagskraft af videnskabelig publikation som 
en indikator for, hvor godt det går for forskningen i nogle udvalgte lande. 
Rapporten ansporede forskellige aktører i Danmark til at fremhæve ud-
valgte træk ved den danske udvikling som afgørende for dansk forsknings 
førerposition. Nogle pegede på Danmarks Grundforskningsfond, andre på 
en fornuftig balance mellem basismidler og eksterne midler og andre igen 
på akademisk ledelse.3 Denne debat har været en del af inspirationen til 
dette projekt, som dog ikke begrænser sig til at se på forskning, men også 
inddrager innovation. 

Med projektet ’Viden i Verdensklasse’ er det DFiRs ambition at tilvejebringe 
et væsentligt videngrundlag for indretningen af fremtidens forsknings- og 
innovationssystem. Hvis rådet kan komme nærmere nogle plausible svar 
på, hvad der er årsagerne til Danmarks førerposition inde for forskning 
og innovation, vil det gøre det muligt at udpege strukturer og forhold, man 
skal være varsomme med at ændre på. Men det vil også give anledning til 
at se på, hvad vi med fordel kan styrke for at fastholde og udbygge vores 
førerposition. 
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Dette kapitel er en 2014 status for projektet, hvor en række delresultater 
præsenteres. DFiR fortsætter de næste faser af projektet i 2015 og temaet 
er desuden på dagsordenen på konferencen Verdensmester i Viden den 11. 
maj 2015.

Er Danmark virkelig ’innovation leader’?
Danmark indtager som nævnt en 2. plads på EU´s Innovation Union Sco-
reboard (IUS) og har dermed fået titlen ’innovation leader’, som deles med 
Tyskland, Sverige og Finland. Men er Danmark virkelig førende på innovati-
on, når vi sammenligner os med udlandet?

IUS er en opgørelse over EU-landenes performance på en række indika-
torer for forskning og innovation. Når man dykker ned i de underliggen-
de grupper af indikatorer, bliver det dog hurtigt klart, at Danmarks høje 
placering delvist skyldes gode forudsætninger for innovation. Det vil altså 
sige, at Danmark ligger højt på klassiske forskningsindikatorer for f.eks. 
samlede investeringer i forskning og udvikling, forskningens gennem-
slagskraft og antal nye ph.d.er og ikke ligger så højt på de indikatorer, der 
måler økonomiske effekter af innovation.4 Det antyder, at vi er gode til at 
forske, men mindre gode til at omsætte forskningen i innovation. Dertil 
kommer, at IUS, der ofte anvendes til at sammenligne landes innovations-
formåen, er en europæisk indikator. Innovation såvel som forskning foregår 
i global konkurrence, og derfor må vi på indikatordelen have en bredere 
international viden. Det slår tvivl om selve præmissen for innovationsdelen 
af nærværende projekt. 

Det første skridt i en analyse af dansk innovationsformåen i international 
sammenhæng er derfor at se på en række internationale opgørelser / indi-
katorer for innovationsperformance. Dette arbejde foregår i 2015 og bliver 
derfor ikke behandlet yderligere i nærværende kapitel. 

Hvad er årsagerne til dansk forsknings succes?
Dansk forskning er i den globale top, når det gælder både produktivitet og 
gennemslagskraft. Men forskningskvalitet og hvor hyppigt videnskabeli-
ge artikler bliver citeret, er ikke det samme. Selvom der i flere studier er 
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fundet en sammenhæng mellem høj gennemslagskraft og positive fagfæl-
lebedømmelser, er gennemslagskraft blot ét aspekt af forskningskvalitet.5 
Det kan derfor være nyttigt at supplere med andre indikatorer for kvalitet. 
Danmark ligger således på en 3. plads i EU i en samlet excellence-indika-
tor, der samler data for andel højtciterede videnskabelige artikler, antal 
patentansøgninger, universitetsrangliste (CWTS Leiden Ranking6) og antal 
ERC-bevillinger.7 Der er derfor flere indikationer på, at dansk forskning 
klarer sig rigtig godt i en international sammenligning.

Men hvorfor går det egentlig så godt for dansk forskning? Det spørgsmål 
er som nævnt blevet debatteret en del i de seneste år, uden at der af den 
grund er opstået konsensus om årsagerne. Dog er der generelt opbakning 
til selve præmissen – altså at dansk forskning klarer sig godt. Det er såle-
des et mere klart billede, der tegner sig på forskningsområdet end innova-
tionsområdet, og rådet har derfor valgt at gå videre med en undersøgelse, 
der ved at teste en række hypoteser, skal bidrage til at svare på, hvad 
årsagerne er til, at dansk forskning klarer sig så godt. De fem hypoteser 
er identificeret af rådet, der har drøftet dem med en række forsknings- og 
innovationsaktører. I den proces er hypoteserne blevet justeret, men ikke 
forkastet. 

Med henblik på at få et bedre videngrundlag om dansk forskningsperfor-
mance har Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet for DFiR 
udført en bibliometrisk analyse af dansk forsknings gennemslagskraft 
fra 1980 – 2013 (se bilag A). Rapporten udgør et fundament for det videre 
arbejde med projektet Viden i Verdensklasse.8

Analyse af dansk forsknings gennemslagskraft 1980 - 2013
At dansk forskning har stor gennemslagskraft målt på citationer af viden-
skabelige artikler er velkendt. Analysen bidrager med den historiske ud-
vikling over en længere periode og nuancerer billedet af dansk forsknings 
gennemslagskraft med særlige delanalyser. 
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Et afgørende problem mht. brug af citationsdata i vurderingen af dansk 
forsknings gennemslagskraft er, at databasen ikke dækker en tilstrække-
lig stor del af den videnskabelige produktion på de samfundsvidenskabe-
lige og humanistiske hovedområder.9 Det betyder i praksis, at konklusio-
nerne i analysen ikke gælder for humanistisk forskning og kun i begrænset 
omfang for samfundsvidenskabelig forskning. Særligt for samfundsviden-
skaberne er der dog de seneste 10-15 år sket en udvikling, hvor en mere 
robust tendens kan observeres.

I analyserne sammenlignes dansk performance i særlig grad med følgen-
de lande: Norge, Sverige, Nederlandene og Østrig. 

Dansk forskning har stor gennemslagskraft – og har haft det længe

“Danish research indexed in the Web of Science (WoS) currently per-
forms at an absolute world class level measured by relative impact 
measures.”10

Det overordnede billede er, at dansk forskning har stor gennemslagskraft, 
når vi sammenligner med resten af verden. Men dansk forskning gen-
nemgår en interessant udvikling, som det fremgår af figur 1. Danmark 
er sammen med USA, Schweiz, Nederlandene, Storbritannien og Sverige 
de bedst performende lande i verden omkring 1980. Men herefter oplever 
særligt Danmark en markant nedgang i gennemslagskraft. Denne udvik-
ling vender omkring 1990, og en støt stigning kan observeres frem til i dag. 
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Figur 1 (4.1 i bilag A). 
Udviklingen i videnskabelige artiklers gennemslagskraft for en række 
lande (verdens gennemsnit sat til 1)11
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Udviklingen i dansk forsknings gennemslagskraft giver anledning til en hy-
potese om, at forskningen påvirkes negativt gennem 1980’erne og positivt 
fra begyndelsen af 1990’erne. Men hvad er årsagen til dette vendepunkt og 
den fortsatte positive udvikling? Bryder man den nationale udvikling ned på 
hovedområder, kan det kaste en smule lys over dette spørgsmål. 

Ser man på figur 2 giver et første blik indtryk af, at udviklingen er vidt 
forskellig, når den nationale udvikling i gennemslagkraft brydes ned på ho-
vedområder. Det er dog særligt de tre mindre områder, humaniora, sam-
fundsvidenskab og jordbrugsvidenskab, der viser store afvigelser. De tre 
største hovedområder, sundhedsvidenskab (SUND), naturvidenskab (NAT) 
og teknisk videnskab (TEK) (der tegner sig for ca. 80 procent af de danske 
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artikler indekseret i WoS), har også forskellige udviklingstendenser, men 
har dog én markant tendens til fælles: Nemlig et fald i gennemslagskraft 
gennem 1980’erne og en stigning (SUND og NAT)/udfladning (TEK) fra 1990 
og frem. 

Denne tendens, hvor et fald gennem 1980’erne efterfølges af en stigning i 
begyndelsen af 1990’erne, kan desuden findes i en række øvrige lande (se 
figur 1). Det kunne tyde på, at forklaringerne på dansk forsknings udvik-
ling skal findes i forhold, der påvirker hele den danske forskning, og at 
nogle af årsagerne kan være de samme på tværs af en række lande. Dette 
har været en ledetråd for udviklingen af de fem hypoteser, som DFiR har 
identificeret om, hvorfor dansk forskning klarer sig godt. De præsenteres 
nedenfor.12

Figur 2 (5.2 i bilag A). 
Udviklingen videnskabelige artiklers gennemslagskraft for hoved-
områderne i Danmark (Verdens gennemsnit er sat til 1)

0,5

1,0

1,5

2,0 Humaniora

Samfunds-
videnskab

Jordbrugs- og 
veterinær
videnskab

Sundheds
videnskab

Teknisk 
videnskab

Naturvidenskab

20
10

-2
01

2

20
05

-2
00

7

20
00

-2
00

2

19
95

-1
99

7

19
90

-1
99

2

19
85

-1
98

7

19
80

-1
98

2



30 ÅRSRAPPORT 2014

1

4

3

2

De offentlige udgifter til forskning er steget markant over en årrække. Med 
den såkaldte Barcelonaaftale blev det i starten af 2000’erne besluttet, at 
Danmark i år 2010 skulle anvende tre procent af sit BNP på forskning og 
udvikling, heraf én procent på den offentlige finansiering af forskning og 
udvikling. En kraftig vækst i finansiering kan naturligvis være en årsag til, 
at det har været muligt at den danske forskningsperformance er forbedret 
så markant, som det er sket. Men store investeringer i forskning og udvik-
ling fører ikke nødvendigvis til høj forskningsperformance. For eksempel 
ligger Storbritannien og Holland i den lave ende i OECD, hvad angår ud-
gifter til forskning og udvikling som andel af BNP13, mens de er blandt de 
allerbedst performende på forskningens gennemslagskraft. 

En række andre lande i verden har også høje investeringsniveauer eller har 
øget investeringer i forskning og udvikling markant. Det bemærkelsesvær-
dige for dansk forskning er, at udviklingen har været relativt mere positiv, 
end hvad gælder internationalt. Det er den relative positive placering i for-
hold til international forskning, som DFiR vil undersøge. Derfor har rådet 
ikke umiddelbart identificeret de markante merinvesteringer i forskning og 
udvikling som en af sine fem hypoteser, men ser ikke bort fra betydningen 
i det videre arbejde.  

Det er forventningen, at de forskellige hypoteser indgår i et samspil, der 
kan være med til at forklare dansk forsknings succes. Det er også sand-
synligt, at forskellige hypoteser har forskellig vægt og betydning, alt efter 
hvilket tidspunkt i perioden fra 1980 og frem, der er tale om.

Hypotese 1: I Danmark har vi ramt en hensigtsmæssig balance mellem 
basismidler og eksterne midler til forskning
Balancen mellem basismidler og eksterne midler til forskning har været 
et tema i den forskningspolitiske debat i mange år. Basismidlerne skal 
blandt andet sikre kontinuiteten i forskningsindsatsen gennem budgetsik-
kerhed, universiteterne egne prioriteringer samt den forskningsbaserede 
uddannelse. Konkurrenceudsatte midler skal blandt andet sikre en uvildig 
kvalitetsvurdering gennem åben konkurrence og understøtte forskning i 
politisk prioriterede områder. Men hvad er den rette balance mellem disse 
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typer af forskningsmidler? Flere studier peger på, at der kan være en 
sammenhæng mellem denne balance og forskningsperformance.14 Men 
det er langt fra en veldokumenteret sammenhæng, som derfor er værd at 
undersøge nærmere.

Det er hypotesen, at den eksterne og uvildige kvalitetsvurdering samt den 
stadig større konkurrence om forskningsmidlerne, har været med til at 
hæve det samlede kvalitetsniveau af forskningen. Den øgede konkurrence-
udsættelse betød, at forskere fik incitament til at yde mere, da universite-
ternes samlede midler nu blev afhængig af forskernes evne til at tiltrække 
dem i åben national – og for nogle midlers vedkommende international 
– konkurrence. 

Fra begyndelsen af 1980’erne og frem til starten af 1990’erne sker der 
en støt stigning i andelen af eksterne midler i Danmark fra omkring 15 
procent til mellem 30- og 40 procent alt efter, om man ser på universite-
terne, andre offentlige institutioner eller samlet (se figur 3). Hvis man ser 
på universiteterne, stabiliserer niveauet sig på lidt over 30 procent frem til 
2007. Fra 2007 er der på grund af globaliseringsmidlerne sket en yderli-
gere stigning i andelen af eksterne midler til omtrent 42 procent. Andelen 
af eksterne midler må i øvrigt forventes at stige i de kommende år pga. 
stigende private nationale og internationale midler til forskning. 
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Figur 3. 
Andelen af eksterne midler (inkl. offentlige, private og EU midler) fordelt på 
universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner15 
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Stigningen i konkurrenceudsatte midler begyndte dog allerede i 1980’erne, 
hvor der samtidig skete et fald i gennemslagskraft, hvilket umiddelbart 
kunne siges at svække hypotesen. Men stigningen skete i 1980’erne i 
strategisk forskning, kanaliseret gennem særlige komiteer uden for 
forskningsrådene, mens der i 1990’erne skete en akademisk reorientering 
(blandt andet med oprettelsen af Danmarks Grundforskningsfond), hvilket 
kan være med til at forklare den forsinkede effekt (og sætter hypotesen i 
forbindelse med hypotese 2 om excellence).16

En løbende ændring af finansieringsformen fra at forskning blev finansie-
ret af basismidler til en mangfoldig finansieringsform er også sket i andre 
lande. DFiRs hypotese går på, om vi i Danmark har et mere hensigtsmæs-



DANMARKS FORSKNINGS- OG INNOVARTIONSPOLITISKE RÅD 33

sigt fordelingssamspil mellem henholdsvis basismidlerne og de eksterne 
midler, end hvad gør sig gældende i andre lande. 

Spørgsmålet er dog, om balancen er fundet. Bør endnu flere midler kon-
kurrenceudsættes eller har vi nået en smertegrænse? Man kunne også 
spørge, om der i det hele taget findes én rigtig balance? 

Hypotese 2: I Danmark har vi tidligt valgt at fokusere på excellence gen-
nem centerdannelse
Med etableringen af Danmarks Grundforskningsfond og et stærkt fokus på 
virkemidlet ’centers of excellence’ har Danmark haft et tidligt og vedhol-
dende fokus på høj forskningskvalitet igennem centerdannelser. En række 
øvrige og tilsvarende større centerkonstruktioner har siden set dagens lys, 
herunder blandt andet de strategiske forskningscentre og UNIK-initiativet. 
De danske private forskningsfinansierende fonde har haft satsninger, der 
er bygget op om de tilsvarende principper. Det er hypotesen, at understøt-
telsen af de excellente forskningsmiljøer ikke blot gavner topforskningen 
i netop disse centre, men har en ’spill over’ effekt på de omkringliggende 
forskningsmiljøer og dermed gavner forskningen i bredere forstand. Cen-
ters of excellence skaber fyrtårne, som andre forskere retter sig imod og 
tiltrækker de bedste danske og internationale talenter. 

Hvis denne hypotese kan underbygges, bør vi i bibliometrien se, at Dan-
mark har en høj andel af højtciterede artikler. Her har vi et relevant mål, 
nemlig et lands andel af de én procent mest citerede artikler i databasen, 
hvilket kan være et af flere mål for banebrydende forskning.17 Her ser vi, 
at Danmark har en væsentlig højere andel, end andre lande, vi normalt 
sammenligner os med (se figur 4). Men om dette skyldes Danmarks fokus 
på excellence, er noget, der skal undersøges nærmere.

Danmarks Grundforskningsfond blev dog først oprettet i 1991, og da man 
må regne med, at der er forsinkelse på effekter i form af gennemslags-
kraft målt som citationer, kan denne hypotese ikke forklare, at virkningen i 
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gennemslagskraft allerede tog fart fra omkring 1990. Her må andre hypo-
teser i spil som eksempelvis den følgende.

Figur 4 (4.6 i bilag A).
Udviklingen i forskellige landes andel af de top én procent mest citerede 
artikler
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Hypotese 3: Ph.d.-satsningerne spiller en vigtig rolle i Danmarks forbed-
rede forskningsperformance
Ph.d.-satsningen bliver typisk forbundet med globaliseringsstrategiens 
beslutning om en markant tilførsel af midler til forskeruddannelse fra ca. 
2006 til 2010. Men en lignende vækst i ph.d.-optaget fandt sted i slutningen 
af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, hvilket med rette bør ses som 
den første større ph.d.-satsning. En væsentlig del af baggrunden for denne 
markante ph.d.-forøgelse var oprettelsen af Forskerakademiet i 1987 
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og akademiets efterfølgende arbejde for at løfte kvaliteten i den danske 
ph.d.-uddannelse.18

Begge ph.d.-satsninger var store samfundsmæssige investeringer, som 
betød, at forskningens vækstlag blev langt større end hidtil. Mange forven-
ter, at disse satsninger har haft en stor betydning for Danmarks forsk-
ningsperformance. Men hvad årsagssammenhængen skal findes i, er 
mere omdiskuteret. Forskellige bud har været fremført:
• Der er skarpere konkurrence om de videnskabelige stillinger
• Vi har attraktive økonomiske rammer for ph.d.-uddannelsen i Danmark 

og nogle attraktive miljøer til at uddanne i. Ph.d.-stipendier er derfor et 
virkemiddel til at tiltrække rigtig gode internationale forskere.

• I stigende grad foregår ph.d.-uddannelsen i formelle ph.d.-miljøer med 
kritisk masse, herunder forskerskoler og ph.d.-skoler, og i miljøer hvor 
publicering i anderkendte internationale tidsskrifter er normen.

• Siden etableringen af Forskerakademiet har dansk ph.d.-uddannelse 
haft en stærk tradition for samfinansiering og dermed tværsektoriel 
forskeruddannelse.

Den bibliometriske analyse kan understøtte hypotesen på den måde, at 
der er et sammenfald mellem den første ph.d.-satsning i begyndelsen af 
1990’erne og vendepunktet for dansk forsknings gennemslagskraft (se 
figur 5). Igen ser vi en stejlere stigning i gennemslagskraften fra omkring 
2006, hvor den anden ph.d.-satsning begynder. 
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Figur 5. 
Udvikling i ph.d.-optaget i Danmark19
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Der er naturligvis blot tale om en korrelation og ikke nødvendigvis kausa-
litet, og derfor er det nødvendigt med et mere sofistikeret analysedesign, 
hvor tilsvarende udviklinger i andre lande sammenlignes. 

Hypotese 4: Ledelsen af forskning er blevet styrket
Blandt danske forsknings- og udviklingsaktører er der er generelt enig-
hed om, at forskerledelse er et vigtigt område. Men er god forskerledelse 
faktisk en af årsagerne til, at dansk forskning klarer sig så godt? Det er 
et svært spørgsmål at besvare, og svaret afhænger meget af, hvem man 
spørger, og hvilken type ledelse der er tale om. Denne hypotese handler 
om en række ledelsesmæssige ændringer, der fandt sted i 1980’erne og i 
begyndelsen af 1990’erne.

Blandt de aktører, som DFiR har drøftet hypotesen med, er der blandt an-
det peget på det forhold, at professorernes monopol på forskningsmidlerne 
blev udfordret i løbet af 1980’erne, således at det blev muligt for andre 
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forskere at søge om forskningsmidler selvstændigt. I lyset af stig ning en i 
eksterne forskningsmidler, som ikke blot professorerne kunne søge, førte 
udviklingen til et øget konkurrencemomentet i forskningen. Det har givet 
mulighed for en mere transparent karriereudvikling, hvor ekstern og uvildig 
kvalitetsvurdering har været et omdrejningspunkt: Dygtige unge forskere, 
der i åben konkurrence har opnået egne midler, har bevist deres værd. På 
den måde forbindes hypotesen om ledelse med hypotesen om balancen 
mellem basismidler og eksterne midler (hypotese 1). 

I 1993 ændredes ansættelsesbekendtgørelsen således, at det ikke længere 
var de kollegiale organer, der tog den endelige beslutning om ansættelse 
af videnskabeligt personale. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget 
var det herefter universitetsledelsen, der tog den endelige beslutning om 
ansættelse. Denne ændring skete samtidig med, at andelen af eksterne 
midler stabiliseredes på et hidtil uset højt niveau på omkring 30 procent 
på universiteterne. Det er fremført, at ledelserne dermed havde både 
muligheden og incitamentet til at ansætte de folk, der var bedst i stand til 
at publicere i de bedste internationale tidsskrifter og tiltrække eksterne 
midler. 

På omkring samme tid blev den hidtidige model for tildeling af offentlige 
forskningsmidler til universiteterne ændret. Den såkaldte områdebud-
gettering blev afskaffet, således at der ikke længere tildeltes basismidler 
direkte til de enkelte fakulteter på universiteterne, men til universitetet, 
hvilket betød at universitetsledelsen fik ændret muligheden for indflydelse 
på fordelingen af ressourcerne. 

De omtalte ændringer gav således i princippet mere magt til centralledel-
sen på universiteterne. Men spørgsmålet er, om den i realiteten blev (og 
bliver) udnyttet? Blandt de aktører, som DFiR har drøftet hypoteserne med, 
er der peget på, at det formentlig er meget forskelligt fra universitet til 
universitet, hvordan rammerne er blevet udnyttet, og at ledelsesudførelsen 
har været meget personafhængig.
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Hypotese 5: Dansk forskning er mere internationalt orienteret end andre 
lande
Det er hypotesen, at dansk forskning er særligt internationaliseret i forhold 
til lande, vi normalt sammenligner os med, og at der er en sammenhæng 
mellem grad af internationalisering og forskningens gennemslagskraft og 
kvalitet. 

Denne hypotese kan delvist understøttes af den bibliometriske analyse, 
hvor det tydeligt fremgår, at dansk forskning i en årrække har haft en 
væsentlig større andel af internationalt sampublicerede artikler, end en 
række lande, vi normalt sammenligner os med (se figur 6).

Figur 6 (7.1 i bilag A): 
Andel af artikler i databasen der er internationalt sampubliceret for en 
række lande. 
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Dernæst er det interessant at se, at udviklingen ser ud til at være sam-
menfaldende med udviklingen i dansk forsknings gennemslagskraft (se 
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figur 1). Den danske andel af internationalt sampublicerede artikler er i 
1980 på et højt niveau, men udviklingen stagnerer i det følgende årti – i en 
sådan grad at de øvrige lande indhenter den danske føring i slutningen af 
1980’erne. I samme periode ses et markant fald i dansk forsknings samle-
de gennemslagskraft. 

Men så sker der noget interessant i begge grafer. Fra 1990 ses en hastig 
stigning i andelen af internationalt sampublicerede artikler, som er langt 
højere end de øvrige landes. Og samtidig finder et vendepunkt sted for 
dansk forsknings gennemslagskraft, der stiger støt frem til i dag. Der ser 
altså ud til at være en sammenhæng mellem graden af internationalise-
ring og den generelle gennemslagskraft for dansk forskning.

Endelig slår den bibliometriske analyse fast, at de danske internationalt 
sampublicerede artikler får væsentlige flere citationer, end de andre lan-
des artikler i samme kategori (se figur 7).
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Figur 7. 
Udviklingen i gennemsnitligt antal citationer for internationalt sam-
publicerede artikler for en række lande.20
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Det er bemærkelsesværdigt, at de internationalt sampublicerede artik-
ler generelt over hele perioden opnår et højt niveau af citationer. Det vil 
altså sige, at det er de artikler uden internationalt samarbejde, der er den 
væsentligste årsag til det fald i gennemslagskraft, der kan observeres i 
1980’erne.21

Selvom disse data umiddelbart ser ud til at understøtte hypotesen, kræver 
det et langt mere sofistikeret studie, hvis hypotesen skal testes. Blandt 
andet fordi internationalisering er andet og mere end international sam-
publicering.

De videre skridt
DFiR er via litteraturstudier, samtaler og en bibliometrisk analyse blevet 
bekræftet i, at alle fem hypoteser kan have eller have haft indflydelse på, 
hvorfor dansk forskning har klaret sig godt. Der vil i 2015 blive igangsat og 
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gennemført et større komparativt landestudie, der skal undersøge hypo-
tesernes gyldighed. Sammenligninger med andre lande skal dels være 
med til at understøtte afprøvningen af hypoteserne, men vil også tjene til at 
fremhæve, om andre forhold kan være væsentlige i forklaringen på dansk 
forsknings succes.
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Et centralt og aktuelt forsknings- og innovationspolitisk spørgsmål er, 
hvad vi kan gøre for at styrke den offentlige sektors anvendelse af forsk-
ning, viden og teknologi. Nye rapporter fra andre lande viser, at det ikke er 
nok at se på udbuddet af forskning. Kendskab til behov og efterspørgsel 
samt til den konkrete anvendelse hos brugerne er lige så vigtig. DFiR-pro-
jektet ’Den forskningsbaserede viden i politikudvikling’ undersøger, 
hvordan ministerier tager forskningsresultater og viden til sig og benytter 
denne information til at udvikle politiske tiltag.

En aktuel udfordring
2000’erne bragte en række reformer af universiteter, offentlige forsknings-
institutioner og forskningsrådssystem, hvor et af formålene var at under-
støtte øget samspil med det omgivende samfund. I særlig grad var fokus 
på, at viden fra offentlige forskningsinstitutioner hurtigere skulle ud og 
få effekt i samfundet.22 Fra politisk side handlede det især om samspillet 
med det private erhvervsliv. Anvendelse af forskning, viden og teknologi i 
andre dele af samfundet var ikke genstand for samme opmærksomhed. 
Men omsætning og anvendelse af forskning, viden og teknologi er et cen-
tralt samfundsanliggende, og understøttelsen af omsætning af viden i det 
private erhvervsliv er ikke den eneste værdikæde mellem forskning og det 
omgivende samfund. DFiR ser derfor et behov for at se nærmere på sam-
spillet mellem forskningsbaseret viden og samfundet over en bred kam og 
i særlig grad anvendelse af viden i udviklingen af politiske tiltag. 

Projektet ’Den forskningsbaserede viden i politikudvikling’ undersøger 
praksis for at anvende forskningsbaseret viden i centraladministrationen, 
dels fordi ministerierne er et centralt omdrejningspunkt for rådgivnin-
gen af regeringen, dels fordi forholdene for ministerierne har ændret sig 
væsentligt i løbet af de sidste 10-15 år. For eksempel blev de offentlige 
forskningsudvalg nedlagt i 2003 og størstedelen af sektorforskningen blev 
lagt ind på universiteterne i 2004 og 2007.23

Vi har ikke et nøje kendskab til konsekvenserne af de nævnte reformer fra 
ministeriernes perspektiv og til, hvordan de i dag tilegner, anvender og 
efterspørger forskningsbaseret viden inden for de nuværende rammer. Selv 
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om DFiR alene ser på centraladministrationen, er emnet og spørgsmålene 
lige så relevante at belyse for kommuner og regioner.

Mangler viden om praksis
DFiR har i 2014 igangsat analyser med henblik på at tilvejebringe viden om 
praksis for at anvende forskningsbaseret viden i politikudvikling – inter-
nationalt og i Danmark. Ministerier benytter flere typer af rådgivning og 
har forskellige forudsætninger for at anvende forskningsbaseret viden og 
teknologi inden for sit område. Med en afdækning af måderne at anvende 
forskningsbaseret viden er det hensigten, at DFiR kan vurdere, om der 
er behov for at ændre rammerne for ministeriernes anvendelse og efter-
spørgsel af forskningsbaseret viden i deres arbejde med politikudvikling. 

DFiR’s session ved konferencen Euroscience Open Forum24 i juni 2014 
viste, at man i flere andre lande er optaget af de måder, den forskningspo-
litiske rådgivning af nationale regeringer er indrettet på i forhold til udvik-
ling og implementering af politiske tiltag. Disse tiltag spænder både fra de 
lokale national-politiske tiltag til globale samfundsmæssige udfordringer, 
så som klimaforandringer, miljøregulering og energi. 

I flere lande er der også fokus på rammerne for anvendelse af forsknings-
baseret viden i politikudvikling i ministerierne. En af de fælles udfordring-
er, når forskningsbaseret viden er en del af beslutningsgrundlaget for re-
geringen, er behovet for, på den ene side at sikre uafhængig rådgivning og 
på den anden side, at den skal være brugbar i forhold til det konkrete, der 
arbejdes på. Som forankringspunkt for rådgivning må ministerierne kunne 
kvalitetssikre det videninput, man får, og sørge for, at der er transparens 
om det både i forhold til forskersamfundet og den bredere offentlighed.25 

Heroveni kræver globale samfundsudfordringer (fx fødevarer, energi, miljø 
og sundhed) en stor samordnet indsats af forskellige ministerier og med 
andre landes regeringer, myndigheder og anden ekspertise. Udfordringer-
ne har det til fælles, at de ikke kan løses eller håndteres alene inden for 
rammerne af nationalstaten, og at forskning, viden og teknologi anses som 
afgørende for at nå politiske løsninger.
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Mangfoldig anvendelse af forskningsbaseret viden
Anvendelsen af forskning, viden og teknologi i samfundet er mangfol-
dig og rådgivningen på det politiske niveau sker via adskillige kanaler 
og foregår på flere planer. Anvendelsen omfatter målinger og tekniske 
vurderinger, der understøtter regulering af forskellige områder (fx fø-
devarer, energi, miljø og sundhed). Anvendelsen sker gennem forslag, 
der er med til at effektivisere og/eller udvikle den direkte offentlige 
service og/eller til at udfærdige love, tilskudsordninger eller beslutte 
langsigtede investeringer, der påvirker rammerne for den generelle 
samfundsudvikling. 

Fra udbud til efterspørgsel
For DFiR er det en central pointe at sætte fokus på anvendelsen af forsk-
ningsbaseret viden i ministerierne. I den forskningspolitiske debat er der 
en tendens til alene at fokusere på universiteter og offentligt ansatte for-
skere, herunder de love og ramme, der samlet er med til at forme udbud-
det af den offentlige forskning.26 

Projektet ’Den forskningsbaserede viden i politikudvikling’ har fokus på, 
hvordan politikere og embedsmænd rent faktisk anvender forskning og 
viden i udviklingen af politiske tiltag. Hvilke muligheder har de i praksis 
for at efterspørge, søge og indhente forskningsbaseret viden, og hvordan 
opfatter de rammerne for at anvende denne viden til at udforme politiske 
tiltag?

DFiR mener, at svar på disse spørgsmål vil bidrage til en forståelse for, 
hvordan vi kan optimere og understøtte anvendelsen af forskningsbaseret 
viden i politikudvikling. En egentlig afrapportering for projektet vil ske efter 
afslutning i 2015. Her skitseres den foreløbige ramme for projektet. 
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Den forskningsbaserede viden i politikudvikling
Undersøgelserne under projektet har til formål at belyse en række mini-
steriers praksis i form af traditioner, normer, strategier og principper for 
benyttelsen af forskningsbaseret viden i politikudvikling. 

De udvalgte ministerier omfatter områderne undervisning, uddannel-
se, forskning og innovation, miljø, sundhed, transport og internationale 
forhold. Omdrejningspunktet for undersøgelsen er følgende fire temaer og 
spørgsmål: 
1. Hvilke opfattelser af forskningsbaseret viden, videnskanaler samt 

vidensproducenter præger ministeriernes benyttelse af forskningsba-
seret viden i politikudvikling?

2. Hvilken efterspørgsel har ministerierne efter forskningsbaseret viden i 
relation til politikudvikling, og hvad kendetegner denne efterspørgsel?

3. Hvilken organisering og praksis har ministerierne for benyttelse af 
forskningsbaseret viden og rådgivning i politikudvikling?

4. I hvilket omfang benyttes forskningsbaseret viden i ministeriernes 
politikudvikling?
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Videnkanaler27

Ny viden og rådgivning om anvendelse af forskning og teknologi tilfly-
der de politiske beslutningstagere gennem forskellige kanaler, og disse 
er med til at danne forskellige typer af relationer mellem ministerierne 
og andre videnproducenter. Eksempler på sådanne kanaler er: 
• ministeriet selv og/eller egne forskningsinstitutioner, (sektorforsk-

ningsinstitutioner)
• bestilling eller køb af forskning (universiteter og private konsulen-

ter)
• konsultationsprocesser med organisationer og enkeltpersoner (bl.a. 

interesse- og brugerorganisationer, universiteter, forskere, eksper-
ter, mv.)

• råd og udvalg
• videnskabelige publikationer
• medier

DFiR gennemfører en undersøgelse af seks ministerier i Danmark og en 
separat undersøgelse af samme temaer og spørgsmål i de tilsvarende 
ministerier i Storbritannien, Finland og Nederlandene samt generaldirek-
torater i EU-Kommissionen. Den internationale undersøgelse er igangsat 
forud for undersøgelsen i Danmark, så resultaterne kan bruges til at give 
et internationalt perspektiv på forholdene både på tværs af ministerier og 
lande og til at målrette undersøgelsen af forholdene i Danmark.

De valgte lande både ligner og adskiller sig fra Danmark. Samlet udgør 
landene en referenceramme, der viser forskellige måder at indrette sig på. 
De er dermed med til at perspektivere kanaler, organisering og praksis i 
Danmark. Eksempelvis er Storbritannien et af de lande, der er gået længst 
i bestræbelserne på mere systematisk at evidensbasere udvikling af poli-
tiske tiltag. I ministerierne benytter de sig desuden af en såkaldt Science 
Adviser-ordning, som ikke er udbredt i resten af Europa.
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Science Adviser-ordningen28

En science adviser udpeges til at rådgive en minister. Personen vil  
typisk have en videnskabelig baggrund og personlig gennemslagskraft 
og autoritet både i det videnskabelige samfund og i det politiske liv. 
Som et af de første lande udpegede USA en særlig såkaldt science advi-
ser til præsidenten i 1957. Storbritannien fik en såkaldt Chief Scientific 
Adviser i 1964. I Storbritannien er denne ordning siden 2002 gradvist 
blevet udvidet til at omfatte alle ministerier. Ordningen anvendes i dag i 
en række lande, særligt de angelsaksiske lande som Australien og New 
Zealand. EU-Kommissionen oprettede i perioden fra 2012 til 2014 en 
stilling som Chief Scientific Adviser, men har nu afskaffet den igen. 

Stor variation i praksis
Australien, New Zealand og Storbritannien har i de senere år gennemført 
forskellige undersøgelser af deres regeringers anvendelse af forskning, 
viden og teknologi og undersøgt samspillet mellem forskningsinstitutioner 
og ministerier.29 Disse undersøgelser viser, at anvendelsen af forsknings-
baseret viden i politikudvikling er forskellig fra ministerium til ministerium 
og fra land til land. Ofte må ministerier i hver enkel sag beslutte, hvilken 
viden, der er brug for, hvordan tilgangen skal være, hvilke ressourcer, 
der skal anvendes og hvilken kanal, der er bedst egnet til at indhente den 
nødvendige viden. 

I Danmark omfatter sådanne forskellige tilgange til at anvende forsk-
ningsbaseret viden eksempelvis sektorforskning, rammer for strategisk 
forskning, forskningsbaseret myndighedsbetjening, udviklings- og de-
monstrationsprogrammer, råd og kommissioner samt køb af forskning 
og konsulentydelser. I det enkelte ministerium vil der ske en afvejning af, 
hvorvidt ministeriet selv har kapacitet til at belyse området, eller om man 
må inddrage ekstern ekspertise. 

Efterspørgsel lige så vigtig som udbuddet af viden
En af de centrale konklusioner fra undersøgelserne fra Australien, New 
Zealand og Storbritannien er, at indretningen af efterspørgselssiden er lige 



50 ÅRSRAPPORT 2014

1

4

3

2

så vigtig, som indretningen af udbudssiden.30 Med andre ord er det ikke 
nok, at forskere blander sig i debatten.31 Selv med et forskersamfund, der i 
stor udstrækning stiller viden og ekspertise til rådighed til politikudvikling, 
er politikere og embedsmænd også nødt til at overveje og kommunikere 
deres behov for forskning og viden til dem, der producerer den. Under-
søgelserne påpeger, at politikere og embedsmænd især efterspørger 
faglig formidling og syntese, overblik over alternativer og folk, der kan 
gøre viden og forskningsresultater forklarlige og relevante i den konkrete 
beslutnings sammenhæng.

Kapaciteten har stor betydning
Undersøgelserne fra Australien, New Zealand og Storbritannien viser des-
uden, at et væsentligt forhold, der afgør om forskningsresultater benyttes 
i den politiske proces, er den kapacitet, der er i de enkelte ministerier til at 
tage forskningsresultater og viden til sig og omsætte denne information til 
at udvikle politiske tiltag for regeringen i den politiske beslutningsproces.

Væsentlige forhold er i den sammenhæng graden af samspil og kommuni-
kation mellem politikere, embedsmænd og forskere, samt de muligheder 
ministerierne har for selv at indhente, analysere og afbalancere oplysnin-
ger fra flere områder og perspektiver. Det gælder også graden af tillid og 
gensidig forståelse, og at der er de rette incitamenter til at samarbejde 
med hinanden. Det er forhold, som rådet gerne vil have belyst i det videre 
arbejde med projektet. 

Begrebet kapacitet
På engelsk benyttes begrebet ’absorptive capacity’, der er defineret 
som en organisations evne til at genkende værdien af ny information, at 
tilegne sig og anvende den til at nå mål’32

Et mere holistisk syn er nødvendigt
Der eksisterer en række kanaler, hvorigennem forskning kommer ind i mi-
nisterierne i forbindelse med udformning af politiske tiltag. De forskellige 
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kanalers omfang og praksis for deres benyttelse varierer fra ministerium 
til ministerium.

DFiR ønsker bredt at belyse både sammenhæng og forskellighed af hele 
spektret af kanaler og rammer herfor i Danmark. DFiR ønsker ikke at fo-
kusere på delelementer af en overordnet problemstilling ved for eksempel 
at drøfte aftalerne om forskningsbaseret myndighedsbetjening isoleret set 
uden samtidig at forholde sig til sammenhængene med andre muligheder 
for at inddrage forskningsbaseret viden og den reelle praksis i ministerier-
ne.

For DFiR er det væsentligt at se på forbindelserne mellem ministerier og 
videnproducenter i et større billede og at få indsigt i, hvordan ministerierne 
omsætter forskningsbaseret viden i praksis. En holistisk tilgang er nød-
vendig for at kunne skabe bedre sammenhæng mellem udbud og efter-
spørgsel, og for at vurdere hvordan samspillet kan indrettes bedre set fra 
ministeriernes perspektiv.

Rådet antager, at der vil være paralleller i forståelse, overvejelser og bar-
rierer mellem tilgangen til at styrke videnudveksling mellem den offentligt 
finansierede forskning og det private erhvervsliv og tilgangen til at styrke 
videnudveksling mellem offentlig forskning og den øvrige offentlige sektor, 
herunder i politikudvikling. Projektet skal også ses i det lys.
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2 Medlemmer af Danmarks Forsknings- og 
Innovationspolitiske Råd i 2014

Rådet blev etableret per 1. april 2014

Professor, dekan Allan Flyvbjerg, Aarhus Universitet

Direktør Thomas Bech Hansen, DELTA

Professor, institutleder Maja Horst, Københavns Universitet

Vicedirektør Susanne Kure, Vækstfonden (næstformand)

Direktør Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden

Founder & partner Claus Kastberg Nielsen, Copenhagen Economics

Professor Jens Oddershede, Syddansk Universitet (formand)

Vicepræsident Birgitte Skadhauge, Carlsberg A/S

Head of Group Engineering Nickie Spile, Rockwool A/S
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Danmarks Forsknings- og Innovations-
politiske Råds aktiviteter i 2014

Arrangementer:
Afholdelse af ESOF-sessionen ’New Trends in International Science Policy’ 
Euroscience Open Forum, København den 23. juni 2014

Debat og udgivelser:
’Har vi i Danmark den videnskabelige rådgivning, vi har behov for?’ Opsamling 
på ESOF-Sessionen www.ufm.dk den 27. juni 2014

’Vi skal undgå, at forskningen taber dobbelt’ af formand for DFiR Jens Od-
dershede. Jyllandsposten den 29. august 2014

’Response to the EU Commission´s public consultation, Science 2,0: Science 
in Transition’ den 8. oktober 2014, offentliggjort på www.ufm.dk

‘Basismidler og konkurrenceudsatte midler: Et spørgsmål om balance?’ af 
formand for DFiR Jens Oddershede den 9. oktober 2014 i Altinget

’Nyt råd skal tale med vægt som vismænd’ interview med formand for DFiR 
Jens Oddershede i Altinget den 21. oktober 2014

’De private fonde spiller en stadig større rolle i forskningsfinansieringen’ af 
formand for DFiR Jens Oddershede i Altinget den 30. oktober 2014

http://www.ufm.dk
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2 Noter

1 http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/danmarks-forsk-
nings-og-innovationspolitiske-rad/nyt-fra-radet/nyt-fra-radet/
har-vi-i-danmark-den-videnskabelige-radgivning-vi-har-behov-for-opfolg-
ning-pa-dfirs-esof-session-new-trends-in-international-science-policy93a869-
1db19e40879189147802597473

2 Gunnar Öquist og Mats Benner, ‘Fostering breakthrough research: A comparative 
study’, 2012

3 Se følgende artikler: Jens Oddershede og Laurits Holm Nielsen: ’Dansk forskning 
som forbillede’, Jyllandsposten, 5. marts, 2013; Jens Morten Hansen & Vibeke 
Hein Olsen: ’Danmark som forbillede – Hvorfor?’ Jyllandsposten, 13. marts, 2013; 
Ole Fejerskov: ’Dansk forskning ved en skillevej?’, Berlingske 18. september, 2013; 
Kaare Aagaard & Jesper Wiborg Schneider: ’Hænger forskningspolitik og interna-
tional succes sammen?’, Altinget, 2. april, 2014

4 Innovation Union Scoreboard 2014, Europa-Kommissionen (s. 46)

5 Jesper Wiborg Schneider & Kaare Aagaard, ’Stor ståhej for ingenting’ i Kaare 
Aagaard & Niels Mejlgaard, Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet, 2012  
(s. 232)

6 http://www.leidenranking.com/

7 Researchers Report 2014, DG Research and Innovation, Europa-Kommissionen  
(s. 104)

8 Data i analysen stammer fra Thompson Reuters’ citationsdatabase Web of Science 
(WoS). Der knytter sig en række metodiske udfordringer til såvel gennemførelse 
af analyser på disse data og fortolkning af resultaterne. Derudover knytter der sig 
en række problemer til selve data, som har at gøre med, hvad der er indekseret i 
databasen. Alle disse forbehold er nævnt i bilag A og er inddraget i fortolkningen af 
resultaterne, der præsenteres i dette kapitel

9 Det komplicerer billedet yderligere, at der er så få tidsskrifter indekseret fra disse 
hovedområder, at analyser, selv på nationalt plan, viser store fluktuationer gen-
nem årene, hvilket vanskeliggør fortolkningen (se figur 2)

10 Bilag A, (s. 5)

11 Grafen viser ’Mean normalised citation score’, som er en måde at måle den 
gennemsnitlige citationsrate per forskningsartikel i databasen for et givent lands 
artikel-ouput, hvor der tages højde for publikationstype, publikationsår og fagfelts-
pecifikke citationsrater. Databasegennemsnittet er sat til værdien 1. Læs mere om 
metoden i den bibliometriske analyse (bilag A). Tallene er baseret på fuld tælling 
(hvilket vil sige, at der ikke tages hensyn til, hvor mange der har været med til at 
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skrive artiklen mht. hvor meget en citation ’tæller’), men den fraktionerede opgø-
relse viser en lignende tendens, hvilket også gælder figur 2 og 7. Disse fraktione-
rede opgørelser kan ses i den omtalte bibliometriske analyse

12 DFiR begyndte arbejdet med at udvikle hypoteserne med desk research med 
henblik på at identificere en række hypoteser om, hvorfor dansk forskning klarer 
sig godt. Inspiration til hypoteserne er blandt andet fundet i Gunnar Öquist og 
Mats Benners ‘Fostering breakthrough research: A comparative Study’, 2012 og 
et working paper med titlen ‘Relationships between policy, funding and academic 
performance – Examination of a Danish success story’, af Kaare Aagaard og Jesper 
Wiborg Schneider, præsenteret ved 18th International Conference on Science and 
Technology Indicators 2013. Efter desk research gennemførte rådet en interview-
runde, hvor en række aktører fra centrale forskningsudførende og -finansierende 
organisationer blev bedt forholde sig til i alt fem hypoteser, som rådet havde 
identificeret. På baggrund af input fra disse ressourcepersoner er hypoteserne 
blevet tilpasset. Endelig er hypoteserne blevet underbygget, skærpet og tilpasset 
på baggrund af resultaterne i den bibliometriske analyse

13 Forskningsbarometer 2013, Styrelsen for Forskning og Innovation (s. 6): http://ufm.
dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/forskning-og-innovation-i-inter-
nationalt-perspektiv/forskningsbarometer

14 Ibd

15 Lauridsen, P., Graversen, E. 2013. ’Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige 
sektor 1967-2006’. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet

16 Kaare Aagaard og Jesper Wiborg Schneider: ‘Relationships between policy, fun-
ding and academic performance – Examination of a Danish success story’, working 
paper præsenteret ved 18th International Conference on Science and Technology 
Indicators, 2013

17 Tijssen, Robert JW, Martijn S. Visser, og Thed N. Van Leeuwen. ‘Benchmarking 
international scientific excellence: Are highly cited research papers an appropriate 
frame of reference?’ Scientometrics 54.3, 2002: (s.381-397). Det er også relevant at 
se på såvel top 5 % og top 10 % mest citerede artikler, hvor dansk forskning også 
ligger rigtig højt. Se henholdsvis figur 4.5 og 4.4 i bilag A.

18 Beskrevet i ’Fra Forskerakademiet til FUR – 1986 – 2003’ Forskningsstyrel-
sen, 2003 http://ufm.dk/publikationer/2003/filer-2003/fra-forskerakademi-
et-til-fur-1986-2003-1.pdf

19 Det danske ph.d.-register (1986-2006) og Danmarks Statistik (2007-2010)
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20 De store fluktuationer i de første årtier skyldes for det første, at der er tale om små 
tal. Danmark er et lille land – sammenlignet med f.eks. Nederlandene, hvor udvik-
lingen er mere stabil – og når de internationalt sampublicerede artikler går fra at 
udgøre den mindste andel af det samlede antal artikler til at udgøre den største, er 
det særligt de første år, at effekten mærkes. Dernæst er fluktuationerne et resul-
tat af, at nogle få excellente forskere publicerede nogle meget højt citerede artikler 
i denne periode

21 Se evt. figur 7.2 i bilag A, der bekræfter, at dette er tilfældet

22 Kaare Aagaard & Niels Mejlgaard: ’Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet’, 
Aarhus Universitetsforlag, 2012, (s. 28). Se generelt kapitel 2 og 4

23 Jf. 2002/1 LSF 142 lovforslag som fremsat til lov om forskningsrådgivning mv. 
fremsat den 29. januar 2003; Hanne Foss Hansen: ’Fusionsprocesserne. Frivillig-
hed under tvang.’, Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet. Aarhus Universi-
tetsforlag, 2012, kap. 7

24 The Euroscience Open Forum (ESOF) blev afholdt i København i 2014. ESOF blev 
afholdt første gang i Stockholm i 2004, og begivenheden samler en række forsk-
ningspolitiske aktører fra hele Europa og resten af verden 

25 Det er et par af de udfordringer, som der peges på i den internationale debat, jf. 
’Science Advice to Governments: Diverse systems, common challenges. A briefing 
paper for the Auckland conference’, 28.-29. august 2014, (s. 7-8)

26 Som eksempel på udbudsfokus kan nævnes indlægget ’Kære forskere, bland jer 
lidt mere’ af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i Politiken 
den 11. november 2014

27 Med inspiration fra den australske regerings rapport ’The Place of Science in Poli-
cy Development in the Public Services’ fra 2012 er der nævnt fire hovedkanaler for, 
hvordan politikere modtager forskningsbaseret viden

28 Yderligere information om science adviser-ordningen i Storbritannien kan findes 
i Robert Doubleday & James Wilson (eds.): ‘Government Office of Science: Chief 
Scientific Advisers and their officials’. UK, 2015; ‘Future directions for scientific 
advice in Whitehall’, UK, 2012

29 Se Australian Government, Department of Industry: ‘The Place of Science in Policy 
Development in the Public Services’ Australia, 2012; Robert Doubleday & James 
Wilson (eds.): ‘Future Directions for Scientific Advice in Whitehall’, United Kingdom, 
2013; ‘The role of evidence in policy formation and implementation’. A report from 
the Prime Minister’s Chief Science Adviser, New Zealand, 2013
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30 Se især den australske regerings rapport, jf. note 5, og Elizabeth McNie: ‘Recon-
ciling the supply of scientific information with user demands: an analysis of the 
problem and review of the literature’, Environmental science and policy, 2007: 
vol. 10: 1, (s. 17-38) samt Daniel Sarewitz & Roger A. Pielke, ‘The neglected hear 
of science policy: reconciling supply of and demand for science’, Environmental 
science and policy, 2007: vol. 10: 1, (s. 5-16)

31 Se eksempelvis indlæg af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Niel-
sen bragt i Politiken, den 11. november 2014.

32 Wesley M. Cohen & Daniel A. Levinthal: ‘Absorptive Capacity: A New Perspective on 
Learning and Innovation’, Administrative Science Quarterly, vol. 35: 1,  
(s. 128-152)







Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har til 
formål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologi-
udvikling og innovation til gavn for samfundet. Rådet har ansvar 
for at give uddannelses- og forskningsministeren uafhængig  
og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologiudvikling og  
innovation på overordnet niveau, herunder om kommende  
behov, og skal sikre, at rådgivningen inddrager relevante  
nationale og internationale erfaringer og tendenser.
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