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FesUale III 46. Arsmode for Dansk Selskab
for Sialskundskab
Kasper Meller Hansen
Professor, Institut for Statskundskab,

Kobenhavns Universitet'

Oer var ca. 120 del tag ere til det 46. arsmode i
Oansk Selskab for Statskundskab, som blev af-

J~vnf0r llniversitetslovens ~ 2, stk. 3 skal universitetet fremme v;ekst, velf<erd og udvikling i samfllndet,

holdt pa Hotel Vejlefjord 22.-23. oktober 2014.
Oeltagerskaren var hovedsagelig forskere fra de
fern danske statskundskabsinstitutter
og enkelte
fra sektorforskningsinstitutterne
KORA og OilS.
Oet var to dage med ca. 100 paperfremlreggelser, som blev disk ute ret i grupper. Pa arsrnodet

lldveksle viden og kompetencer med det omgivende sam-

blev ogsa uddelt Erik Rasmussen-prisen til professor emeritus Mogens N. Pedersen, Syddansk

fund og ikke mindst ti/skynde medarbejdeme

til at de/tage

i den oJfentlige debat. Oct kan selvf01gelig ske pa mange
mader, og det er v~rd at bcm:erke, at kravene i loven omhandler en generel forpligtelse for universitetet som institution, og ikke n0dvendigvis den enkelte medarbejder.
Men det et under aile omst;endigheder

medarbejderne,

som skal bidrage med indholdet til sadan en forpligtelse.
Jeg mener, at denne forpligtelse skal tages Seti0St. Ud

Universitet, og OJIZlF-prisen for bedste paper pa
forrige arsmode til adjunkt Asmus Leth Olsen,
Kobenhavns Universitet.

over at vi skal f01ge lovens bogstav, givet fotmidling en
rxkke abenlyse fordele for vores politologiske felt, votes

Festtalen ved det 46 . .Arsrnode for Dansk Selskab
for Statskundskab

ogsa nact vores amerikanske s0sterforening APSA, som

Dette
under

Cf

min [redjc. og hvis jcg har stye

generalforsamlingcn,

pa det i morgen

ogsa min sidste tale, sam

formand for Dansk Selskab for Statskundskab. Ved iltSrn0det for to ar siden talt jeg om, hvordan forskningens
produktivitet

og kvalitet i dansk statskllndskab vat st;erkt

sdgendc. Sidsrc

af gay jeg en opsang

til institutternes selv-

udslcttcnde strategi om stadig Acre sruderende og uddannelser. Sa hvis m0nstret skal holdes i Or,skal I selvf01gelig
have en positiv

slcilrale om, hvoe godc vi allesammen cr,

institlltter og ikke mindst den cnkcltc medarbejder.
Intcressen for formidlingcn af statskundskaben

har

i 2013 nedsatte en "Task Force for Public Engagement",
som arbcjder med, hvordan statskundskaben

kan blive

mere tilgxngclig og relevant for en bredere offentlighed.
Det er dels et udl0b af en l;engere diskussion, om discipliformelle modeller i ametikansk

statskundskab.

der de senesre ar vxret en enorm opblomsrring i akademi-

il

sen af disse blogs cr massiv, og toneangivende aviser som

.I

New York Times og Washington Post hat i dag inkorpo-

I,
I

er vel ogsa fot kedeligt.

disse blogs var blandt andet kvalitetsv~gtede gennemsnit
af mcningsmalingcr,

for

da Nate Silvers forudsagde resultatet

af dcr amcrikanskc pr~sidentvalg pa statsniveau i 2008.

Iigt, vi kan stadigt g,,,e det bedre. Mit fokus er pa vores for-

Her er det v;erd at huske pa, at ptofessot Seren Risbjetg

midlingsforpligtelser

Thomsen for Altinget.dk

over for det omgivende samfunder.

,II

i USA. Succes-

ske blogs, som form idler statskundskaben

reret disse blogs i deres web-udgavet. Gennembtuddet

mindst pf0ve at skubbe lide til os allcsammcn. For helt ;cr-

i

Dels har

og hvoe mcgct hecire vi cr, nar vi sdir sam men. Men det
Sa jeg viI igen se lidt kritisk pa vores virke og ikke

i

nen var blevet for metodisk avanceret og med ovcrv~gtaf

har gennemf0tt

disse analyser

med en imponerende kontinuitet pa manedlig basis si-

,

i

i
I
,

I
'
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1990. S0ren Risbjergs Thomsens

gcnncmsnit
hvordan

af mcningsmalingcr

SlalSkundskaben

akademiske

cr ct godt ckscmpcl

har bidraget

i tilslutningcn

sraclsc af udviklingcn

kvaliretsv:egtede
til en hedre for-

kan

pa

pa

forskningcn

felter mcd mulighcd

og nuanccrc journalisrcrncs

baggrund

af

for at pcrspcktivcrc

pa det lokale hibliotek, pa

hos de lokale bYf0dder, eller i erhvervs-

mv. Det er ogsa kronikken,

blogindl:egge"

dehatindl:cgge',

,ologiske Arbug. Bidragene kan v:cre direk'e

form idling

forskning dIet i brcdcrc forsrand af en

given forskningstradidon
lingcns karakrcf

diet

cr poimcn,

l

rilgang.

Uagtct fonnid-

at vi viscr Jct omgivcndc

Iwad vi ved, og kant og forh:ibcndig

biJragcr

I'il en mere oplyst og Tluanccrc[ debar. S:unfunuct

blivcr

:llrsa rigere, nar vi form idler.
Ved formidling

givcr vi direkte noget af vores viJcn

tilhage til det samfund,

som hn:msicrer os, og vi hrander

og definere det politologiske
viden vi Star for.

felt Illed den videnskab

og

gcr. En reklamev<erdi, som aile andre virksomhcder
kan h,bcs

hurde v<cre missundeligc

og

over, og som ikke

for pengc e1lcr opnas ved en nok sa effektiv

reklamekampagnc.

rormidlingen

strxkker

gange helt til den offcmlige schor
maske kan give anledning
rcf()fmer og nyc ideer.

Den anden faldgrllbe er, hvis vi glcrnmcr, al

geiser, ikke egner sig til en bredere offenrlighed.
kritisk tonc bliver misforstaet,

En sadan

og hcr skal vi huske, ar

vores fclt bade er rclarivt lille og skf0beligt.

Hvordan formidling og forskning bidrager til
hinanden
sdir dl det s;i ril med vorcs formidlingsindsats

anno 2014 i dansk statskllndskab?

Ud af de 374 ans.ttc

pa vores fem institurter

under

medicrne og 21

%

har 41

%

sig ogsa nogle

og erhvervslivet,

til forhedrede

som

arhcjdsgangc,

10 citationer

i

har ikke en cnesre cil.ation. Modsat har

6 % Acre end 1.000 cirationer i mcdierne med fuldt navn
og universitet.

Det gcnnemsnitlige

amal cirarioncr er 273

pro ansat, hvilket. giver mcrc cnd na:stcn 102.000 citationer fra os. Alt sammcn m:ih fra 1990 og frem indbcregnet
aile kilder i Infomcdia.2 Dct synes alrsa at va:re de fa, som
tra;kker hesset i forhold til formidlingsindsat.sen
malt via
Infomcdia.

Moclsat har vi ogsol ct stort og cndnu llllclnyt-

tet poremiale

i vorcs politologiske

felr.

Hvis vi scr pol videnskabclige

Ved form idling er vi ogsa en reklames'"'j!e over for
kommcndc studcrcndc, nuva;rcnde studercndc og kollevidcnskaber

ning inden for et spccifik felt ofte vinklet pa jOllrnalistcns
sp0rgsmal.

Hvordan

tweeden eller hidraget til vores egen Pol i-

af cgcn publiccrct

bel~g

- til rollen, hvor man form idler egne eller andres forsk-

vinklcr og til rider anckdod-

ske tilgange. Det er foredraget
folkeuniversitet,

noget om det mcste og oftc uden Sf(.nrc empiriske

~

den kritiske (One, vi har i forbindclse med paperfreml:eg-

mange ring. Dct cr kommcnta-

V:EfC

ren i Illcoicrnc til akruclle bcgivcnhcdcr

samfund,

i den

til parricrnc

debat og is:er ogsa i offenrligheden.

Formidling

klllhben

pa.

SKAL UD AF HULEN

cial Science Citation

citalioner

malt i So-

Indcks, har selv sammc 374 ansatte

n<cstc 12.000 cil-alioner pa vorcs vidcnskahclige artikler.
64 (Yo af de ansane har undcr 10 citalioner i indeksct og
45 % har ingen. Modsat har 9 % over 100. Der gennemsnitlige amal cirat.ioner er 32 pr. ansar.3 Igcn syncs vores
fclt at have cr stort og endnu udnyuet
Sp0rgsmalet.
lingsindsalscn
hand.

poremiale.

jeg gerne ville belyse her, er, om formid-

og de vidcnskabclige

citationer gar hand i

Ved formidlingen
opnar den enkehe mcdarhejdcr
ogsa cn personlig lilfredsslillclse ved at m",dc en oprigtig

Svaret cr JA. Dcr cr en posiriv sanullenha:ng mellem
den ansancs videnskabclige citationcr og ciral'ioncr i In-

interesse for cns forskning, se en umiddclbarr anvendeligheu af forskningen og ikke mind!'a mulighcden fur :H

fomedia. Den positive sammenhxng
kommcr tydcligt
frem, nar de to ['yper citationer t.ransformcres veo den na-

sa;tte dagsordner
politisk.

i medierne,

I forhindelse

offcntlighedcn

med formidlingen

of Ie ogsa el fOf(roligheclsforhold

mall

og ikke

cases og historier

sorn ogsa kan hid rage og inspirerc ril

forskningsproccsscn.
de narcissisterne

opnar

til journalisrcn

mindst far man en masse informarion,
fra virkclighcdcn,

og endda

lurlige 10garil'lTle, vi fjcrner dc forskere, sum ingen citation
har overhoveoct,
tending

og komrollercr

og ansa:uelsessrcd.4

for 0111forskeren er ud-

Der giver 182 ansattc til ana-

Iysen. Her pcgcr analyscn pa, at Iwis vorcs videnskabelige
cital ioner sdgcr mcd 10 0/0, Sliger vores infomedia ciratio-

Endclig skal man nok ikke glemmc

ner med 4 (Yo eller omvcndr.') Der syncs alrsa at v<erccmpi-

u<ck i os aile og s0gning efrcr anderken-

riske bel:cg for, ar forskning og form idling gar hand i hand.

delse uden for en sn;ever kreds af videnskabelige

fagf:eller.

pa TV2 News giver mcre street credit hlandr

Dcr er altsol mangc grunde til, at vi h0r rage vores
formidlingsforpligrclsc
seriVis- statskundskahcn
skal ud

ens Facebook venncr og dct lokale nabolag end 30 videnskabclige artikler.

:If hnlen. Men vi heh"ver ikke aile g0re det, og ikke hele
l'idell - SOItl cnhver andell rabrik cr arbejdsdcling ogsa

30 sekunder

Der er to faldgrllbcr,
m<erksom pa i forbindclse

vorcs fclt skal va;re sa;rligr opmed form idling. P;i den cne

siden er der en sva;r balance mellcm rollcn som politisk
kommenrator,

hvor man i ct splitsekllnd skal kunne mene

naturligt

i srarskundskab.

Men vi h",r anerkende

dem,

SOIllragcr hvcrvet pa sig med respckr, og vi ber ancrkendc
dct som en naturlig del af vorcs cksisrcnshercttigelse
diseiplill.

sam
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~

KASPER M0LLER

HANSEN

Og husk, ar hvis mediepresser

ARTIKLER

bliver for meger, sa lad

v~rc med at svare - det cr din rer og pligt at undga [orstyrrelsen

i dir (rigrige)

arbejde.

Journalister

fors[ar

dent er nej og s0ger jo blor en kilde og sj;cldenr

sj;cl-

speeifikt

dig. sa dcrfor syncs journalisrcrnc lenere at acceprcre, at
Ju blot undladcr at svare tclcfoncn end C( Hej.

Mine ..lS-minutes-of-famc"
jeg har imine
og i morgen
forsamlingen

cr slut. Cirklen er sluuet.

tre [aler som formand

sciplins lrc ben: forskning,

69

behandler

undervisning

vores di-

I,

op ril gencral-

i

hiiber jeg, I vii m0de ralsr;crkr
og v;clgc en ny formand.

Noter
4.
I. "J:,Jcn blev afhold 22. oktobcr 2014 i forbindclse med afrcns fcst.
lIlidd:tgcn. Enkc1rc steder afvcg del talte ord fra denne version. I
forbindclsc med gcncralforsamlingcn dagen Crter fe.malen dell 23.
okwbcr

2014 blcv Flemming

)uul Christensen

(RUe) valg til for-

mand for Dansk Sclskab for SIOltskundsbb. Tak til ph.d.-stude.
rellde Frcdcrik Hjonh (K U) for mange s:lllltalcr om forrnidling og
"yuen cleraf. Ocr cr, cflcr hukommelscn. S0gl inspir:ltion iopla:g fra
Peter Kurrild.Klitgaard (KU) og Roger Buch (DJH) ved Arsm0de,
for I)ansk Sclsbb for Sl:uskundskab i 2005.
2. Cruppcn er ansane er hemet fra insliuJt[erncs hjemmesidcr VL-d
dc fcm A-medlemsinstiumcr af Dansk Sdskab for Slalskundskab.
DCl vii sige InSlitlH for Sl:uskundsbb. Aalborg Univcrsilcl. Arhus
Univcrsilct. Syddansk Univcrsilct og K0bcnhavns UnivcrsilCl og
Instilut for Samfund og Gloh:i1iscring. Roskildc Universilc(' Dellidsprofcssorer eHcr g:csreprofcssorer og lign. er ikkc medrcgncr.
S0gningcn i Infomedia er gennemf0rl moo fuldl navn og univcrsiICl. Fx ••Kasper Mellcr Hansen" AND nK0benhavns Universicd'.
Del er Sflgl i aile kilder og i perioden heh tilhage iii 1990 og frem
til 18/10-14. Tak cil slud.cand.scienr.pol. Mariano Malchau Olsen
for dec store arbejde med al genncmf0re s0gningernc.
3. S0gningen i Anikddarabasen Web of Sciencc. Social Science Ci.
carion Indcks er gennemf0ft fra 18/10.14 og lilbagc hvor indekset
sl:Htede. De f0fsre tidskrifler cr med fra 1956. Der cr S0g1pa forfallcrnavn fx Hansen KM, vcd cnkelte forskere har dCl vtcre[ mxJvcndigl at tilf0jc univcrsilCCsnavnfor al undga inklusion af forkene
dlarioner. Cil:J.[ioner er malt inklusiv cilationcr fra egne v:crker.
'C1k til stud.cand.scicnr.pol. Mariann Malchau Olscn for del store
arbejdc med :'1( gcnncmf0re s0gningcrne.

Antallntomedia citationer sam funktion at videnskabelige
citationer i Social Science Citation indeks my.

LN(antalcitationi SSCI)

Modell

lVOOei2

Model 3

0.26."

OAr"

0042."

4.17'"

4.15'"

lJansk 100sk",
Nfu; UrnV€l~lelel

-0.51

Moog Univer~lel

0.70

SyddanskUlliVBl~tel

0.26

11os~ldeUniver~let
Kollstallt

II

og formidling.

-1.36'"
3.41'''

.1.02

-0.66

!inIal lorskere

182

182

182

W

0.04

0.21

0.33

r -slalistik

6.9r

24.10

14.24

OLS*rcgression. Afha:ngig variabcl er den n,uurlige logarilmc til
dtaliun i InfoMedia .• "p<O,OOI. Forskcrc med igcn videnskabelige cilation cHer infomooia cilalion cr udcladl. Udenlands forsker
(n=IO) cr refcrcnce. KU er refcrence for Sled.
5. Beregningcn er 1.10°;12=1,04 og bygger pa model 3.

