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UDDANNELSE
Analyse: Universiteterne stadig fulde af nulforskere
Nyt debatoplæg fra DI viser, at 30 pct. af den samlede forskermasse i gennemsnit ikke har publiceret noget i 2 år på 5
tilfældigt udvalgte institutter - DI mener, at de danske universiteter mangler forskningsledere - De skal tage ansvar for, at
forskerne trives og leverer resultater af høj international kvalitet

Danske universiteter har ansat et stort hold af forskere, der aldrig får sat pen til papiret. De
videregående uddannelsesinstitutioner huser stadig en betydelig gruppe af udbrændte nulfor-
skere, som i årevis ikke har produceret ny viden. Andelen af forskere, der ikke har publiceret
noget som helst de sidste 2 år, svinger fra omkring 5 pct. og helt op til 40 pct. fra institut til
institut.

Samfundet taber dermed værdifuld viden og mulighed for udvikling. Og erhvervsli-
vet får sværere ved at klare sig i den globale konkurrence, fordi det går glip af elementer til
udvikling af virksomhedernes produkter.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Dansk Industri har foretaget. Undersøgelsen
bliver offentliggjort i morgen som en del af DIs nye forskningsoplæg: “Der skal to til tango”.
Oplægget bliver præsenteret på en konference tirsdag, hvor to ministre og to rektorer giver
deres bud på perspektiverne for universiteterne i de kommende år.

“Vi bruger 10-12 milliarder kr. på offentlig forskning. Det er et kæmpe tab for sam-
fundet, hvis der er en stor andel af dem, der forsker, som ikke producerer noget. Tabet er i
milliard-klassen. Hvis vi kan øge forskernes produktivitet, vil det give en markant fremgang
for danske virksomheders konkurrenceevne,” siger direktør Lars Goldschmidt fra DI.

Universiteterne mener, at de er opmærksomme på problemet: “Det er ikke accepta-
belt, at forskere er fraværende fra forskningen, når de har forskningstid. Kulturen var tidligere
sådan, at forskerne passede sig selv. Vi var for meget kollegaer. Men når institutterne nu i dag
bliver målt og evalueret samlet, er det mere relevant at interessere sig for, hvad kollegaen
laver. Ledelsen skal ikke kontrollere, men tilbyde hjælp til den enkelte. Det har man desværre
ikke gjort i mange år. Man har ventet på, at det blev helt galt,” siger dekanen for Det Er-
hvervsøkonomiske Fakultet ved Handelshøjskolen i Århus, Jan Beyer Schmidt-Sørensen.

Det synspunkt er Danmarks Magisterforening enig i: “Hvis der er forskere, der i en
længere periode ikke yder noget enten som forskere eller undervisere, er der et problem.
Forskerne skal hjælpes i gang. Stillingerne er ikke et skånejob, hvor man kan gå i al evighed
uden at udføre et arbejde på et rimeligt højt niveau,” siger formanden for Danmarks Magi-
sterforening, Per Clausen. Foreningen organiserer de fleste forskere i Danmark.

Rektor på Handelshøjskolen i København Finn Junge-Jensen erkender, at ledelsessy-
stemet kan styrkes: “Det er rigtigt at pege på, om der overhovedet er incitamenter til at søge
lederjobbene på universiteterne. Vi har et endimensionalt karrieresystem. Man rykker op fra
at være Ph.D. til adjunkt til lektor og kan slutte som professor ved at være en god forsker. Det
skal være mere eftertragtet og anerkendt at yde en stor indsats på ledelsesområdet eller under-
visningsområdet,” siger han.

Tal på blufærdigheden
DI mener, at de danske universiteter savner forskningsledere, der tager ansvar for, at forsker-
ne trives og leverer resultater af høj international kvalitet. Den ny undersøgelse dokumenterer
nemlig, at:

!! Nulforskerne spøger stadig: 30 pct. af den samlede forskermasse på 5 tilfældigt udvalg-
te institutter har i gennemsnit ikke publiceret noget i 1997 og 1998. 

! Ekstreme forskelle i forskernes arbejdsomhed: Der er markante forskelle mellem de
enkelte forskeres produktivitet. De 3 mest produktive forskere på de enkelte institutter
står i gennemsnit for halvdelen af institutionens samlede antal publikationer. De tre
forskere, der publiceret mindst - men som ikke er nulforskere - tegner sig derimod kun
for 11 pct. af det samlede antal publikationer.
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Figur 1: En stilling
som forsker ved
universitetet er ikke
noget skånejob.
Alligevel er der på
nogle institutter op til
40 pct. af forskerne,
der ikke har publiceret
noget de sidste to år.
Top 3- forskerne tegner
sig for halvdelen af in-
stitutternes produktion.

! Flere forskningsmiljøer er helt uden slagkraft: På to af de fem undersøgte institutter
har næsten halvdelen af forskerne ikke publiceret noget i 1997 og 1998. Miljøerne er
forskningsmæssigt nærmest at betragte som sorte huller.

Tallene sætter fokus på et meget ømtåleligt og nærmest tabubelagt emne i dansk forsknings-
politik. Alle erkender, at nulforskerne eksi-
sterer. Men det er dårligt belyst i betragt-
ning af, hvor mange andre undersøgelser,
der findes om universiteternes forskning.

Forskningsministeriets forsk-
ningsdirektør, Ove Poulsen, kritiserede
sidste år universiteternes evne til at hånd-
tere nulforsker-problemet. AC har opfor-
dret til, at institutlederne får en egentlig
lederuddannelse og mere kompetence til
at sætte mål for de enkelte forskeres
præstationer. Se også Ugebrevet Mandag
Morgen nr. 36, 1998. Begge udspil gav stor
uro på universiteterne.

Det er samtidig gået trægt med at
indføre det nye resultatorienterede lønsy-
stem. Systemet straffer de uproduktive
forskere, fordi de står til en lavere lønfrem-
gang end de meget produktive. Se Ugebre-
vet nr. 39, 1998.
 
Skærpet global konkurrence
DI finder, at der er behov for et stærkere
fokus på, hvordan universiteterne forvalter
deres menneskelige ressourcer. Det skyl-
des, at de danske universiteter er på vej ind
i en skærpet konkurrencesituation.

Viden og højt specialiseret knowhow
bliver i dag byttet, købt og solgt på et mar-
ked blandt universiteter, teknologiske in-
stitutter, marketingbureauer og revisions-
firmaer. Danske virksomheder køber
f.eks. to tredjedele af deres nye viden i ud-
landet, viser tal fra Analyseinstitut for
Forskning.

Der er ved at opstå et globalt vi-
densmarked. Det er en af de hurtigst vok-
sende dele af de vestlige landes økonomi-
er. Hvis universiteterne ikke udnytter deres
ressourcer optimalt, går det ud over den
forskningsbaserede undervisning.
Erhvervslivet må samtidig købe endnu
mere forskning i udlandet.

Der er dermed behov for forsk-
ningsledelse. Universitetsloven giver fak-
tisk lederne mulighed for at praktisere ak-
tiv ledelse over for den enkelte forsker.
Problemet er, at ledelsen ofte ikke får me-
gen støtte. Det er nærliggende at give op
over for ledelsesopgaven, selvom der er en
række gode eksempler på det modsatte. Få

har lyst til at træffe ubehagelige beslutninger om kollegers forskning eller undervisning, når
de et par år efter skal være kolleger igen.
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Behov for en stærkere ledelseskultur
I Dansk Industri er man forundret over det store antal nulforskere, som undersøgelsen
afslører:

“Vi må jo stille spørgsmålet videre til institutionerne: Har man bevidst valgt, at det
skal være sådan, og hvad mener man om niveauet? Hvis fordelingen i forskernes produktivi-
tet ikke er udtryk for bevidst ledelse, har vi et problem. Det er afgørende, at forskningsmiljø-
erne tager stilling til, hvordan deres produktivitet er, og starter tiltag, der kan hjælpe de for-
skere, der er gået i stå, eller udnytte deres ressourcer på en anden måde,” siger direktør i DI
Lars Goldschmidt.

Dansk Industri mener, at universiteterne har en stillingsstruktur, som ikke belønner
ledelsesmæssige resultater. Det er for svært at skabe sig en karriere som leder på universiteter-
ne, selvom forskeren har flair for det. Universiteterne har brug for flere ansatte, der bliver
målt på deres ledelsesmæssige succes.

Institutlederne har sjældent et ægte mandat til personaleledelse. De skal have en
ekstraordinær personlighed eller selv tage sig indflydelsen for at slå igennem. I de fleste
miljøer anses den enkelte forskers produktivitet og forskningskvalitet nærmest som et privat
område. Og der er ikke megen opfølgning på dårlig eller usynlig forskning.

“Der er ingen respekt omkring det at få andre mennesker til at virke. Det er klart, at
det kan blive nærgående og ubehageligt. Men det er ligesom alkoholisme. Det er ikke let at
gå hen og snakke med en kollega om det. Men man tager i virkeligheden for meget socialt
hensyn ved ikke at snakke om det,” mener Goldschmidt. Han beklager, at der er en “enorm
blufærdighed” om forskernes produktivitet i mange miljøer.

“Det er et stort tab af menneskelig værdighed for den enkelte forsker. Samfundet
taber også ved det. Det er derfor, det er så vigtigt, at der gøres en indsats. For de fleste nulfor-
skere kan ved en ledelsesmæssig indsats bringes til at publicere mere. Omvendt er der nogle,
der helt bør forlade deres stillinger. Der er skatteborgernes penge bedre brugt andre steder,”
siger Lars Goldschmidt.

Magisterforeningen: Universiteterne har ingen personalepolitik
Dansk Magisterforening er kritisk over for DIs undersøgelse og konklusioner. Foreningen
vurderer, at to sammenhængende år er for kort tid at måle forskerne på. Se også tekstboks.
Foreningen understreger, at det er nødvendigt at give de enkelte forskere tid og store friheds-
grader.

Magisterforeningen peger samtidig på, at den mulighed, forskerne har for at forske,
er blevet reduceret de senere år, fordi elevmassen er blevet øget mere end antallet af lærere.

“Det er ganske vanskeligt i dag at gå og gemme sig, hvis man ikke yder en indsats
som forsker eller underviser. Der har evalueringerne og forskningsvogtning sat sit spor. Men
det kniber med tiden til at forske,” siger Per Clausen.

Sådan findes nulforskerne
Undersøgelsen er foretaget blandt 5 tilfældigt udvalgte institutter, der afsætter mange kandidater
til industriens virksomheder: Institut for Organisk Kemi ved Danmarks Tekniske Universitet,
Institut for Datalogi ved Københavns Universitet, Institut for Produktion ved Aalborg Universitet
samt Institut for Finansiering ved henholdsvis handelshøjskolerne i København og Århus.

Undersøgelsen bygger på en optælling af de publikationslister som offentliggøres i
institutternes årsberetninger i 2 sammenhængende år: 1997 og 1998. På denne måde kan man
både tælle, hvor mange publikationer, den enkelte forsker har lavet og hvor mange sider, der er
offentliggjort i form af bøger, working-papers og artikler i tidsskrifter.

Undersøgelsen alene er et groft mål, som kun giver et første overblik over den enkelte
forskers produktivitet. Der kan f.eks. være stor forskel på, hvor krævende de enkelte
publikationer har været. Og de fleste forskere kan få en artikel publiceret, hvis det bare er det,
de skal. Spørgsmålet er, om den er noget værd. Analysen illustrerer imidlertid, at der er en stor
spredning i forskernes produktivitet, og at en stor gruppe af forskere ikke publicerer deres
forskning.
 Tallene skal tages med et gran salt. For selvom nogle af institutterne endda også offentliggør
de enkelte forskeres forskningstid, kan der være usikkerhed om, hvorvidt  forskeren i konkrete
tilfælde reelt har haft mulighed for at forske eller publicere i perioden. De kan f.eks. have haft
en ekstraordinær stor undervisningsforpligtelse eller været i gang med et meget langsigtet
projekt. Her kan en måleperiode på to år være for kort.
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Han mener, at det er afgørende, at der skabes et klima på institutionerne, hvor man åbent
diskuterer, om enkelte forskere har behov for at skifte spor eller skal fritages fra administra-
tion og undervisning, så de kan meritere sig forskningsmæssigt.

Per Clausen peger på, at forskningsmiljøet er meget individualistisk, og at problemet
med nulforskere bør tackles både af ledelsen og kollegaerne. Og han tror, at mange forskere
går i stå, fordi universiteterne har forsømt personalepolitikken. De har ikke satset nok på
kompetenceudvikling blandt forskerne.

“Institutlederne har faktisk beføjelserne. Spørgsmålet er, om de benytter dem. Det
er i sidste instans ledernes ansvar, at der sker noget i en sådan situation. Men vi er hverken
tilhængere af en enevældig diktator eller af dem, der intet foretager sig og håber på, at det hele
går over,” siger Per Clausen.

Rektor: Nulforskere behøver ikke at være et problem
Rektor på Handelshøjskolen i København Finn Junge-Jensen siger til Ugebrevet, at der skal
opbygges en ledelseskultur, hvor det er helt accepteret, at institutlederen sætter fokus på den
enkelte forskers produktion og produktivitet. Men han vurderer også, at denne udvikling er
godt i gang. Det er dog meget forskelligt, hvordan den slår igennem fra institut til institut.

“Det er klart, at der er nogle, som reagerer mere negativt end andre, afhængigt af
hvilke traditioner der er på de enkelte institutter. Men ser man på de meget videnstunge
virksomheder i den private sektor, er deres ledelsesproblemer i virkeligheden ikke så meget
anderledes end universiteternes. Og der er færre og færre steder, hvor det at være institutleder
går på omgang,” mener Junge-Jensen.

Han understreger, at fakulteterne og rektor skal give klare signaler om, hvad de venter
sig af institutlederne. Og lederne skal have en klar opbakning. Dekaner og rektorer må være
behjælpelige i situationer, der kan være vanskelige.

“Det er ikke rigtigt, når DI siger, at nulforskere er udtryk for en laden-stå-til-kultur.
Nulforskere behøver ikke at være et problem, hvis de ikke findes i et stort antal og i øvrigt
foretager sig anden fornuftig vidensudvikling - som f.eks. at lave nyt undervisningsmateriale,
skrive kronikker eller formidle forskning til et større publikum. Der kan være en række
forskere, der måske ikke forsker med stort F, men gør en masse andre ting,” siger Finn
Junge-Jensen.

Han mener, det er en klar ledelsesopgave at sikre, at den enkelte forskers ressourcer
bruges bedst muligt. Og han ser gerne flere forskellige muligheder for at gøre karriere på
universiteterne. Nogle af dem, der ikke er de helt store forskere, kan måske netop have store
evner som ledere.


