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Synspunkt

 Jeg har iagttaget en ny rygmarvsreaktion: At selv 
forskere, som allerede står på universiteternes løn-
ningsliste, straks, når de får ideer til at samarbejde om 
nye projekter, pr. automatik tænker dem som større 
ansøgninger til en forskningsfond eller et forsknings-
råd, der skal argumenteres for, begrundes og kæmpes 
igennem før samarbejdet kan starte. Forskningssam-
arbejder fødes på dagens entreprenante universitet 
som idé-kasteller i stål og glas, fuldbragte med særlige 
advisory boards og andre udenomsværker, og gerne 
horder af teknisk-videnskabelige assistenter, der må 
søges om ekstra penge til. Hvorfor ikke bare begynde 
med at gøre arbejdet?

Min mistanke er, at tendensen kun kan forstås i 
sammenhæng med netop selve opkomsten af det, 
uddannelsesforskere har kaldt det entreprenante uni-
versitet. Uanset hvad man kalder det, peger det på, at 
den basale forskning, som Aktuel Naturvidenskab i 
hvert nummer bringer spændende nyt om, er under 
politisk, organisatorisk og økonomisk pres.

Forskerfyringer
Et af disse pres er meget håndgribeligt: Der fyres 
forskere som aldrig før i Danmark! Man tror det er 
løgn, når man tænker på de succeshistorier om fl ere 
penge til forskningen, som bl.a. Videnskabsministe-
riet konstant udspyer via nyhedsbreve og sine hjem-
mesider. Det er ikke let at fi nde information om 
den skandale, forskerfyringerne udgør. Mens disse 
linjer skrives fyres der f.eks. fastansatte forskere 
på Danmarks to største universiteter, alene pga. af 
budgetforhold. 

Det entreprenante universitet er et bureaukrati, 
hvor en “professionel” ledelse føler sig fristet til 
konstant at ekspandere den administrative stab, 
bl.a. for at imødekomme krav fra ministeriet om 
dokumentation af opfyldelse af målene i udvik-
lingskontrakterne med ministeriet, herunder krav 
om erhvervssamarbejder, videnspredning, tekno-
logioverførsel, mv. Det er et universitet, der for at 
ophobe egenkapital vælger at “løse” budgetkriser 
ved at fyre fremfor at tære på formuen. Det er et 
universitet, hvor en stadig større del af forsknings-
midlerne skal hives hjem fra eksterne fonde, fordi 
basismidlerne bliver mindre. Det er et universitet, 
hvor der langsomt udvikles at A-hold og et B-hold 
af forskere – ikke inddelt efter deres videnskabelige 
omdømme, men efter deres evne til (a) spin, dvs. at 
kunne sælge forskningen som politisk relevant, så 
al kemi hedder noget med nano-, datalogi sælges 
som IT, geofysik som klimaforskning, osv.; og (b) 
fundraising, inkl. den hertil nødvendige lobbyisme. 

Ledelsens metafysik 
Det entreprenante universitet og dets afdelinger har 
alle mindst én mission og vision, og “strategier”, for-
fattet af de professionelle ledere. Dertil kommer en 

række nævn, råd, udvalg og paneler, som kan “høres” 
eller “inddrages”, men over alle disse instanser, der 
for det naive blik kaster et demokratisk skær over 
universitetet, står en hellig ko i forskningspolitikken, 
som ingen tør røre ved: Den Enstrengede Ledelse, 
dansk universitetspolitiks svar på middelalderens 
metafysiske Great Chain of Being – med en gud-
dommelig bestyrelse og rektor i toppen, og så deka-
ner – institut- eller afdelingsledere, og aller nederst 
de menige ansatte og studerende. Akademisk Råd 
kan f.eks. udtale sig om mange ting, men ikke 
vetoe en dekan i en ansættelsessag. Dekanen kan se 
stort på fagligheden i et stillingsopslag, hvis ansøge-
ren passer bedre ind i dekanens “strategi”. De fag-
lige miljøer mister indfl ydelse – en alvorlig sag for 
rigtig videnskab, som netop hviler på faglighed og 
saglighed.

A-holdet på det entreprenante universitet er ikke 
alene gode forskere, de er også gode til at “spille spil-
let” og følge pengene. Tilsvarende er B-holdet ikke 
alene gode forskere, de er også så gode til at koncen-
trere sig om universitetets kerneydelser, nemlig forsk-
ning og undervisning, at de glemmer at fundraise og 
lobbye. De ansætter ikke billige undervisningsassi-
stenter til at tage slæbet mens de selv er i gang med at 
ansøge nye fonde om forskning, de allerede har gen-
nemført (for skal man skrive en god ansøgning skal 
man helst fra starten angive resultater, milestones og 
relevans). Når universitetet ryger ind i budgetkriser, 
ryger B-holdet først ud. Også selvom folk på B-hol-
det som sagt kan repræsentere den bedste forskning.

Biodiversitet, ja,  vidensdiversitet, nej?
Det entreprenante universitet er ikke alene et 
universitet, der har åbnet sig for samfundet (læs: 
erhvervslivet), det er også et universitet, der er ved 
at glemme, at dets opgave er at bedrive forskning 
og undervisning til højeste niveau til gavn for hele 
samfundet. 

Det entreprenante universitet befi nder sig i et 
samfund, hvor forskelle opløses, institutioner med 
forskellig opgave slås sammen, og på en række 
områder mister vi evnen til at skelne. Såvel univer-
sitets- som industripolitik bliver til forskningspo-
litik. Såvel opdagelse, udforskning, som udvikling 
bliver til “innovation”. Anvendt videnskab, grund-
videnskab, og sektorforskning bliver til “videnspro-
duktion”. Vi er bekymret for biodiversiteten, men 
den mangfoldighed af biologiske discipliner, der 
skulle beskrive den, er ved at forsvinde som fag-
områder på et universitet, hvor al biologi bliver til 
bioteknologi. For skal forskeren være entreprenant, 
og forblive i spillet, er det med at have blikket ret-
tet snævert mod bundlinjen. Den måles i kroner og 
euro. Eller point i den bibliometriske forsknings-
indikator. Alt kan tilsyneladende omsættes til alt. 
Imens bliver vi langsomt dummere. 

Den entreprenante refl eks
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