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Forskere, som vil vide noget om rammerne for deres arbejde, om hvad der er godt i vores forskningssystem,
hvad der er knap så godt og kan blive bedre, og hvordan vi er nået dertil, hvor vi er. Politikere og ansatte i
forskningsadministration med ansvar for beslutninger om forskningen, herunder både indhold og rammer.

Alle med interesse for universiteter og forskningens rolle, placering og vilkår på universiteterne. Alle, som vil
vide noget om dansk forskning.

Bogen fortæller, hvordan det nuværende system er bygget op gennem de sidste 40 år. Der er ros og kritik. Der
er forslag til, hvad vi skal gøre for, at vi får et enkelt og velfungerende forskningssystem til gavn for

forskerne, for universiteterne og for Danmark. Der er ikke en samlet plan, men bogen kan passende blive læst
af dem, der skal tage beslutninger om fremtiden for dansk forskning og forskningspolitik.
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