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Evaluering av økonomisk forskning
– et svar
Førsunds kommentar til evalueringen av økonomifaglig forskning inneholder konstruktiv
kritikk som Norges forskningsråd vil vurdere i det videre arbeidet med fagevalueringer. Men
den inneholder også feil og misforståelser: Rangeringen av fagmiljøene er ikke det sentrale
resultatet av fagevalueringen. Vurderingen av hvert enkelt miljø er ikke hovedsakelig basert
på den bibliometriske studien, men på et omfattende skriftlig materiale samt intervjuer med
representanter for miljøene. Førsund tar feil når han hevder at Forskningsrådet ganske ensidig satser på motebetonte tematiske programmer.
HEGE TORP
Avdelingsdirektør, Norges forskningsråd

En aktuell kommentar i Samfunnsøkonomen nr 1-2008, «Evaluering av
økonomisk forskning i Norge» signert
professor Finn R. Førsund fortjener et
svar. I kommentaren vises det til en
nylig avsluttet evaluering av økonomisk
forskning i Norge, gjennomført av et
internasjonalt ekspertpanel på oppdrag
fra Norges forskningsråd.1 Kommentaren er meget kritisk til evalueringen,
måten den er gjennomført på og nytten
av resultatene. Førsund synes skeptisk
til denne typen evalueringer generelt,
og han har lite positivt å si om denne.
Det er synd, men ikke representativt.
Høringsuttalelser fra de evaluerte miljøene viser at de fleste mener evalueringen er gjennomført på en god måte av et
ekspertpanel med høy faglig kompetanse. De fleste mener også at den gir viktig informasjon og at utvalgets vurderinger og anbefalinger kan være til nytte
for utvikling av eget fagmiljø.
Høringsuttalelsene inneholder imidlertid også kritiske kommentarer til evalu1
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eringen. Forskningsrådet tar alle
tilbakemeldinger på alvor – også Førsunds. Hans kommentar inneholder
konstruktiv kritikk, men også feil og

misforståelser som vi gjerne vil bidra til
å rette opp.

FAGEVALUERINGER:
HVORFOR OG HVORDAN?
Evaluering av norsk forskning er en
vedtektsfestet oppgave for Norges
forskningsråd. En fagevaluering skal
være en kritisk gjennomgang av forskningen med hensyn til kvalitet relatert
til internasjonalt nivå. Målet er å bidra
til fagutvikling og kvalitet i forskningen.
Evalueringen skal gi forskningsmiljøene
kunnskap om egne styrker og svakheter
og dermed et bedre utgangspunkt for
eget endringsarbeid. Evalueringen skal
også styrke Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag som grunnlag for forskningspolitiske råd og avveininger. Målet
er at evalueringen skal kunne brukes av
både fagmiljøene og Forskningsrådet.

Innledningsvis bør det nevnes at
ekspertpanelet arbeidet uavhengig av
Forskningsrådets administrasjon med
en eksternt engasjert sekretær.
Forskningsrådets administrasjon har
gitt administrativ og praktisk bistand.

Det siste tiåret er det gjennomført en
rekke fagevalueringer. Hele det naturvitenskapelige og teknologiske området
er dekket; det samme gjelder medisinsk
og helsefaglig forskning. Innenfor samfunnsvitenskapene er statsvitenskap

Evalueringen skal gi forskningsmiljøene kunnskap om
egne styrker og svakheter
og dermed et bedre
utgangspunkt for eget
endringsarbeid.

Economic research in Norway – an evaluation. The Research Council of Norway. Oslo, December 2007.
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økonomimiljøene (oktober 2005).
Aktuelle miljøer ble også invitert til å gi
skriftlige innspill. Faglig og institusjonell avgrensning av evalueringen, evalueringsutvalgets mandat og aktuelle kandidater til evalueringsutvalget var sentrale tema i denne dialogen.
Forskningsrådets administrasjon hadde
særlig stor nytte av dialogen med
enkeltpersoner ved Økonomisk institutt
ved UiO og med Det nasjonale fagråd
for samfunnsøkonomi. Likefullt er
Forskningsrådet ansvarlig for evalueringen og eventuelle svakheter ved
metodikken og resultatene.

I forkant av evalueringen har Forskningsrådet en omfattende dialog med
fagmiljøene. Det var også tilfellet med
økonomi. Forskningsrådets administrasjon diskuterte evalueringen på møter
med Det nasjonale fakultetsmøtet for
samfunnsvitenskapelige fag, Det nasjonale fagråd for samfunnsøkonomi, og
Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning. Evalueringen av økonomifaglig forskning ble også drøftet på
Forskningsrådets årlige dialogmøte med
SV-fagene samt på et eget møte med

Den bibliometriske analysen
var bare ett av flere dokumenter som sammen med
intervjuene dannet grunnlag for evalueringen.
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TIL OPPKLARING
Vi vil gjerne kommentere noen av
utsagnene i Førsunds kommentarartikkel. Førsund tar opp mange interessante og viktige problemstillinger. Vi har
begrenset oss til følgende sju punkter
knyttet til selve evalueringen:
1. «Det sentrale resultat av evalueringen
er en rangering av institusjonene hovedsakelig basert på resultatene av bibliometrisk studie …» (ingress; se også
side 16, spalte 1; side 17, spalte 2).
For det første, etter vår vurdering er
rangeringen ikke det sentrale resultatet, og det er heller ikke lagt vekt på
rangeringen i rapporten fra evalueringsutvalget. På side 4 og i avsnitt 8
presenteres summariske oversikter
over totalskåren og de seks delskå-

rene for hvert enkelt miljø. Miljøene
er ikke rangert etter skåre i disse
oversiktene. Skåringer er nyttige,
men kan overskygge hovedbudska-

pet, som i dette tilfellet er av kvalitativ karakter: Den verbale omtalen av
økonomisk forskning i Norge og av
hvert enkelt miljø. For det andre,
vurderingen av hvert enkelt miljø er
ikke hovedsakelig basert på den
bibliometriske studien.2 Dette er
eksplisitt angitt på sidene 6-7 i evalueringsrapporten, som gir en oversikt over grunnlagsmaterialet, og
utdypet på side 33. Denne misforståelsen er noe av forklaringen på
Førsunds problemer med «… å forstå den interne konsistens i rangeringene …» (side 19, spalte 2). Den
bibliometriske analysen var bare ett
av flere dokumenter som sammen
med intervjuene dannet grunnlag for
evalueringen. I en note til tabellene
6 og 7 i evalueringsrapporten vises
det til innsendte publiseringslister
som kilde for tabellenes oversikt
over publikasjoner 2001-2005.3
2. «En mangel ved evalueringsutvalgets
rapport er at en rekke subjektive vurderinger som må ha vært gjort for å
komme fram til karaktersettingene, ikke
gjøres eksplisitte for leseren …»
(ingress; se også side 17, spalte 1;
side 19, spalte 2). En fagfellevurdering vil alltid inneholde elementer av
subjektive vurderinger; det ligger i
selve metoden. Ideelt sett bør en fagfelle gi eksplisitt uttrykk for sine subjektive vurderinger; uten at de blir
mer objektive av den grunn, men
kanskje lettere å forstå. Etter vår vurdering gis det gode begrunnelser for
evalueringen av hvert enkelt miljø i
rapporten. Det empiriske grunnlaget
er beskrevet på sidene 6-7 og 33 i
evalueringsrapporten, og karakterskalaen er beskrevet på side 34. Vi
noterer oss at det kan være ønskelig
med mer eksplisitte overveielser som
knytter vurderingene til informasjon
hentet fra grunnlagsmaterialet.
3. Historieløshet. Førsund viser til at
rapporten ikke refererer til evalue-

Economic research in Norway – Bibliometric analyses. The Research Council of Norway. Oslo, December 2007.
Disse listene er ikke publisert i rapporten. Listene regnes som personopplysninger, innsamlet for dette spesifikke formålet. Det ble ikke søkt om tillatelse til å
publisere listene.
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(2002), pedagogikk (2004) og økonomi
(2007) evaluert; nå står rettsvitenskap
for tur. Evalueringene gjennomføres
etter visse overordnede prinsipper, men
er også tilpasset fagområdenes særtrekk
(institusjonell og faglig organisering,
publiseringsmønster etc.) Samtlige er
imidlertid basert på fagfellevurdering,
peer review. Det innebærer at styret i
Divisjon for vitenskap oppnevner et
uavhengig ekspertpanel med internasjonalt anerkjente og habile forskere som
kjenner feltet. Det er med andre ord
ikke Forskningsrådets administrasjon
eller styresystem som foretar evalueringen, men forskernes fagfeller.
Evalueringsutvalget får et mandat fra
Divisjonsstyret som beskriver oppdraget, dvs. formålet med evalueringen, en
avgrensning av oppgaven, og visse
føringer på hvordan evalueringen skal
gjennomføres. Evalueringsutvalget får et
omfattende skriftlige materiale om fagområdet og forskningsmiljøene, som
utarbeides dels i forkant og dels på
bestilling fra evalueringsutvalget. En
viktig del av materialet er fagmiljøenes
egenevalueringer. Videre er det vanlig at
utvalget møter miljøene som skal evalueres. Dette skjer enten ved besøk
«hjemme hos», eller ved at det arrangeres møter mellom evalueringsutvalget
og representanter for miljøene. Forskningsrådets fagevalueringer er med
andre ord kvalitative, basert på fagfellevurdering, assistert av kvantitative data
fra bibliometriske analyser.

ringer av svensk økonomisk forskning i 1992 og 2002 (side 16, spalte
1). Vi er ikke sikre på at «… hovedfunn, hovedkritikk og anbefalinger …
også har høy grad av gyldighet for
Norge ...» slik Førsund skriver. En
sammenlikning av norsk forskning
med ett eller flere naboland som en
del av fagevalueringen, kan selvsagt
være av interesse, men forutsetter at
det foreligger oppdaterte og
sammenliknbare evalueringer. For
den gjennomførte økonomievalueringen var en slik sammenlikning
ikke i utvalgets mandat og trolig heller ikke mulig innenfor de rammer
som var satt for utvalgets arbeid.
Førsund viser også til en norskspråklig evaluering av anvendte samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutter
som ble gjort i 1998 (side 17, spalte
1). Denne evalueringen hadde imidlertid et annet formål og var basert på
andre kriterier enn denne evalueringen
og berørte bare 3 av de 20 miljøene
som er omfattet av økonomievalueringen.4 Et fjerde institutt var omfattet av en liknende evaluering i
2001.5 Tilsvarende historiske data
finnes ikke for de 16 andre fagmiljøene. Etter vår vurdering ville det
være av begrenset verdi å bringe
dette materialet inn i evalueringen.
Det kunne også bli oppfattet som
ulik behandling av miljøene.
4. «Det gis ikke noen nærmere begrunnelse for utvalget av institusjoner …»
(side 17, spalte 2). En beskrivelse av
utvalgskriteriene er gitt i rapporten
på side 12: Fagmiljøer med minimum 5-6 personer med doktorgrad
eller tilsvarende, og som driver økonomisk forskning – uavhengig av
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institusjonstype. Ut fra formålet med
fagevalueringen (rapporten, vedlegg
1): To review the overall state of economic research in Norwegian universities
and relevant research institutes, …
mener vi dette valget er godt begrunnet. Miljøer med færre økonomer, og
eventuelt lavere kompetanse, kan
selvsagt også gi verdifulle bidrag til
økonomisk forskning. Ut fra evalueringens fokus på forskningsmiljøer –
og ikke enkeltforskere – ble det satt
en minstegrense. Som en konsekvens av den valgte avgrensningen
basert på kompetanse og størrelse,
ble 14 miljøer fra UoH-sektoren og
seks miljøer fra instituttsektoren
(inkl. forvaltningen) omfattet av evalueringen. Andre kriterier for faglig
og institusjonell avgrensning ble
drøftet med fagmiljøene i forkant.
Førsund anbefaler en avgrensning til
alle høyere utdanningsinstitusjoner,
eller alternativt alle institutter som
mottar støtte fra Forskningsrådet –
begrunnet med at det ville gi «… det
totale bildet …» og «… en fullstendig
analyse …» Vi har en mer beskjeden
ambisjon for avgrensningen, nemlig
å få med de mest sentrale forskningsmiljøene slik at vi får et godt grunnlag for vurdering av økonomisk
forskning i Norge.
5. «NFRs ide om at en instituttledelse skal
ha en strategi for utvikling av forskningen har jeg liten sans for. …
Evalueringsutvalget fører videre NFRs
synspunkter og vil at instituttene skal
ha en strategi for forskningspolitikken.
Jeg mener dette kan være direkte skadelig for grunnforskning (side 18, spalte
1). … Det hevdes at spesialisering på få
kjerneområder er nødvendig for å følge
med internasjonalt. Etter min vurdering

. . . strategisk prioritering
av forskningsområder
(. . .) er synspunkt som
deles av flere, blant annet av
SV-fakultetet ved UiO.
er dette en klar misforståelse …» (side
18, spalte 2). Her dreier det seg
trolig om ekte og saklig uenighet
mellom Førsund og Forskningsrådet. Men det er fristende å minne
om at strategisk prioritering av forskningsområder, som et velegnet grep
for å utvikle forskningens vitenskapelige kvalitet, ikke er en idé fra
Forskningsrådets side. Dette er synspunkt som deles av flere, blant annet
av SV-fakultetet ved UiO. I Fakultetets strategiske plan for 2006-2009
heter det blant annet at: 6 «…
Konsentrasjon om områder der vi
kan hevde oss sterkt prioriteres …
Utfordringen for grunnenhetene blir
å peke ut de kjerneområder innen
faget som skal bidra til å profilere
enheten utad …». Førsund synes å
overse at evalueringsutvalget uttaler
seg generelt positivt om at den enkelte forskers arbeid « ... is driven by a
bottom-up process in the sense that it
should reflect the interest and motivation of the researcher …» (side 18 i rapporten). Utvalget legger imidlertid til
at det er viktig at institusjonen har en
forskningspolitisk strategi – særlig i
forbindelse med ansettelser.
6. Førsund støtter evalueringsutvalgets
bekymring over at Forskningsrådets
budsjetter for tematisk rettet (samfunnsvitenskapelig) forskning er så
mye større enn budsjettet for fri, forskerinitiert (samfunnsvitenskapelig)

Anvendt samfunnsforskning: En evaluering av fem norske institutter. Norges forskningsråd. Oslo, august 1998.
Fafo, ISF, NIBR og NOVA – En evaluering. Norges forskningsråd. Oslo, januar 2001
Sitat fra Strategisk plan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2005-2009, UiO: Fakultetet skal fortsatt dekke det samfunnsvitenskapelige fagområdet i stor
bredde. Det betyr at alle de sentrale samfunnsvitenskapelige disiplinene skal være representert med tyngde. Men fakultetet har ingen mulighet til å dekke alle
spesialiteter verken når det gjelder forskning eller utdanning. Konsentrasjon om områder der vi kan hevde oss sterkt prioriteres framfor bred dekning av
spesialiteter innenfor de enkelte disiplinene. Grunnenhetene må selv prioritere hvilke kjerneområder som skal dekkes innenfor sine fagfelter. Utfordringen for
grunnenhetene blir å peke ut de kjerneområder innen faget som skal bidra til å profilere enheten utad, og som kan gi retning og tyngde til nødvendige langsiktige satsinger i forskningen. Fakultetet må være åpent for den nyorienteringen som skjer internasjonalt og lokalt både innenfor og mellom de tradisjonelle
disiplinene. Selv om prioritering av fagområder først og fremst må skje innenfor disiplinene, må fakultetet ivareta områder som går på tvers av disipliner og
fakulteter.
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7. Førsund avviser evalueringsutvalgets
argumentasjon om kritisk masse som
grunnlag for utvikling av forskningskvalitet. Han hevder at antallet forskere ikke er avgjørende, men kvaliteten på hver enkelt forsker. «Den
enkelte forsker finner fram til relevante

samarbeidspartnere rundt om i verden
og er i liten grad avhengig av at lokale
kolleger driver med samme tema …»
(side 18, spalte 2). Samtidig er
Førsund kritisk til den spredte institusjonsstrukturen, og savner en analyse fra evalueringsutvalgets side av
hva dagens spredte struktur koster
(side 17, spalte 2). Han viser til at
høgskolenes «… streben etter å bli
universiteter som sprer ressursene for
tynt og gir både for høye kostnader og
lavere kvalitet … » (side 17, spalte 2).
Sammenhengen mellom institusjonsstørrelse, kostnader og kvalitet
er en interessant problemstilling,
men var ikke en del av mandatet for
evalueringsutvalget. Ut fra utvalgets
anbefalinger er det nærliggende å
slutte at evalueringsutvalget mener
den spredte strukturen koster for
mye. Evalueringsutvalget legger særlig vekt på betydningen av et aktivt
fagmiljø som grunnlag for god forskerutdanning. Dette viser seg svært
vanskelig å få til i (små) miljøer med
stor faglig spredning; nettopp derfor
argumenterer utvalget for at kritisk
masse er viktig.

AVSLUTNING
Forskningsrådets vurdering av økonomievalueringen er at den ble gjennomført på en god måte og at den foreliggende evalueringsrapporten gir et godt
svar på mandatet. Høringsuttalelsene
fra de evaluerte fagmiljøene og Førsunds kommentar i Samfunnsøkonomen har imidlertid satt oss på sporet av
forbedringspunkter som vil bli vurdert
under planlegging av framtidige evalueringer. Det gjelder både substansielle og
metodiske spørsmål, men også kommunikasjon og formidling for å kunne
unngå misforståelser. Fagevalueringer
er krevende; det skal lages utredninger
og analyser og det går med mye tid både
for fagmiljøene som blir evaluert, og for
evalueringsutvalget. For Forskningsrådet er det helt avgjørende at fagevalueringene har legitimitet og er til nytte
for fagmiljøene. Vi arbeider derfor kontinuerlig med videreutvikling. Ressurser
brukt til tiltak som kan bidra til å styrke evalueringens kvalitet, legitimitet og
nytte må likevel vurderes kritisk i forhold til utbyttet.
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forskning. Den bekymringen kan vi
langt på vei dele. Men Førsund tar
feil når han hevder at Forskningsrådet «… for tiden ganske ensidig
satser på de motebetonte tematiske programmer … » (side 18, spalte 1).
Forskningsrådet arbeider meget
hardt for vesentlige økninger i de
faglige bevilgningene, blant annet til
samfunnsvitenskapelig, forskerinitiert forskning. Forskningsrådets inntekter er imidlertid i stor grad øremerket, og det har vist seg vanskelig
å få gjennomslag for alle budsjettforslagene. I Norge er forskningsfinansiering fordelt på departementene etter «sektoransvar», og det er
ikke gitt at mindre penger til tematiske forskningsprogrammer vil gi
mer penger til forskerinitiert forskning.

